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2022. године 

 
 

УПУТСТВО ЗА РАД 
 

1. Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео. 

2. Ако неко питање не можеш одмах да решиш, не губи време већ пређи на 

следеће, а касније се врати решавању прескоченог питања. 

3. Потруди се да на свако питање одговориш тачно и потпуно. 

4. Питања ради самостално и не ометај друге ученике. 

5. Израда теста траје 60 минута. 

6. Тест садржи петнаест питања. 

7. Употреба мобилног телефона је забрањена. 

8. Писање личних података или било чега другог на тесту је забрањено. 

9. Одговори који су прецртавани неће бити признати. 

Тест обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће признати! 

Број поена 
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1. Пажљиво прочитај и одговори. 

Он поставља чиновнике. /.../ Свака четири месеца они га извештавају о свему што се догађа. 

Подносе му написане извештаје и износе своје мишљење. Он опрема војску која ће пратити 

фараона на север и југ. /…/ Он саветује управнике градова и управнике округа да ору и жању. 

Он поставља судије. 

а) О ком главном чиновнику је реч? _______________________________________ 

б) О којој држави је реч? ________________________________________________ 

в) Како се звало врховно божанство у тој држави? ___________________________ 

 

2. Заокружи Т ако је тврдња тачна, а Н ако је нетачна. 

а) Дарије I је поразио спартанског краља Леониду.                                     Т     Н 

      б) Живот Исуса Христа описан је у Јеванђељима.                                          Т     Н 

в) Картагина је била феничанска колонија.                                 Т     Н 

г) Врховни бог јеврејске политеистичке религије био је Јахве.           Т     Н 

д) Цезар је убијен након што се прогласио за доживотног конзула.   Т     Н 

 

3. Хронолошки поређај догађаје тако што ћеш на линијама уписати бројеве од 1 до 5  

(1 за најстарији догађај): 

    _____ Други пунски рат 

_____ Рим постаје република 

_____ Александров поход на Индију 

_____ Јонски устанак 

_____ „Пирова победа“ 

 

4. Допуни реченице: 

а) Велика сеоба народа почела је _______ године, доласком ___________ из _______________ 

у Европу.  

б) Током сеобе _________________ су основали своју државу у севрној Африци, док су 

Франци заузели простор некадашње римске провинције ___________________. И једни и 

други спадају у _____________________ групу народа. 

 

5.  Попуни табелу подацима који недостају: 

 

Грчки назив 

божанство 

Римски назив 

божанство 

Чега је био/ла бог/богиња 

 Нептун  

Арес   

  богиња љубави и лепоте 

 Плутон  

  бог светлости 

 

 

6. Одреди деценију, век и миленијум за следеће догађаје: 

 

Догађај Деценија Век Миленијум 

Битка на Маратонском пољу    

Сицилијанска експедиција    

Персијско освајање Египта    

Увођење домината    
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7.Погледај слику и одговори на питања: 

 
 

1. У који град се улазило кроз пролаз на слици?__________________________________ 

2. Који народ (племе) је саградио тај град?______________________________________ 

3. Који народ (племе) је уништило ту цивилизацију?______________________________ 

4. Како се назива период који је почео тим уништењем? ___________________________ 

 

8. Одреди тачну годину када су се одиграли следећи догађаји? 

а) Завршетак Грчко-персијског рата   _________ 

б) Битка код Акцијума                         _________ 

в) Битка код Хадријанопоља               _________ 

 

9. Пажљиво прочитај и одговори. 

     195. Ако син бије свога оца, да му се одсеку руке. 

196. Ако неко другоме уништи око, да се уништи његово око. 

197. Ако неко другоме сломи кост, да му се сломи кост. 

229. Ако грађевинар за другога направи кућу и не направи је чврсто, па се кућа коју 

 је подигао сруши и убије сопственика, да се убије грађевинар. 

 

а) Како се зове документ из ког је овај одломак? _________________________________ 

б) У ком веку је документ настао? _____________________ 

в) Како се звала та држава? ____________________________________ 

 

10. Поред године упиши догађај везан за ту годину: 

а) 331. год. п.н.е. –   ____________________ 

б) 481. год. п.н.е. –   ____________________ 

в) 455. год. н.е. –  ____________________ 

 

11. Из леве и десне колоне (уписујући редни број на црту) повежи само личности које су 

се могле срести: 

1. Тукидид        ___ Марко Антоније 

2. Аристотел    ___ Ханибал 

3. Вергилије     ___ Перикле 

4. Архимед       ___ Дарије III 
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12. Пажљиво прочитај и одговори. 

Најомиљеније јело била је „црна чорба“/.../ Прича се да је један краљ у Малој Азији купио 

посебног кувара који је знао да припрема ту „црну чорбу“. Али, када је окусио чорбу, наљутио 

се. Кувар му је рекао: „Краљу, пре но што се једе чорба треба се окупати у реци Еуроти“. 

 

А) Из ког града-државе је пореклом ово јело? _______________________________ 

Б) Који је био назив за слободне људе у тој држави? _________________________ 

В) Да ли је уређење у тој држави било демократско или аристократско? __________________ 

 

13. Пажљиво прочитај и одговори. 

Александар је наредио да се сагради палата ванредне величине и масивности. Не само 

Александар него скоро сви краљеви Египта, све до нашег доба, проширивали су ову палату 

луксузним грађевинама. Једном речју, град се проширио толико у каснијим временима да га 

многи сматрају првим градом света јер се лепотом, величином, богатством, свиме што 

доприноси луксузном животу много издваја од свих осталих градова.  

 

А) О ком граду је реч? __________________________________ 

Б) Које од светсих чуда се у њему налазило? __________________________ 

В) Која значајна установа из тог града је уништена у пожару? ____________________ 

Г) Која врста историјских извора је чувана у тој установи? ________________________ 

 

14. Објасни значење следећих појмова: 

а) Герузија –  ____________________________________________________________ 

б) Вијадукт – ___________________________________________________________ 

в) Апостол – _______________________________________________________ 

 

15. Погледај карту па у табели под одговарајућим редним бројем упиши антички и 

садашњи назив римских градова на тлу данашње Србије: 

 

 
 

 Антички назив Садашњи назив 

1.   

2.   

3.   

4.   

 


