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ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ПЕТИ 
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
2006. 

 

1. Поред године напиши ком веку и миленијумју она припада. 
13.   век______________________ миленијум ______________________ 

998.   век______________________ миленијум ______________________ 

1111.   век______________________ миленијум ______________________ 

2002.   век______________________ миленијум ______________________ 
 

2. Одговори на постављена питања. 
 

У ком миленијуму почиње историјско доба? ________________________________ 

Који догађај представља прекретницу између историјског и праисторијског доба? 

_____________________________________________ 
 

3. Поред наведених појмова напиши којој групи историјских извора припадају. 
Застава   ______________________________________________ 

Народни обичаји ______________________________________________ 

Диплома  ______________________________________________ 

Тврђава  ______________________________________________ 
 

4. Допуни понужен текст и одговори. 
 

Најдужи период историје је _______________________. Почео је ____________________________ (наведи 

догађај) и трајао до ___________________________________________________________ (наведи догађај) 

На које слојеве се делило друштво тог доба? 

________________________________, ________________________________, 

_______________________________ 
 

5. Прочитај и одговори? 

На обали Дунава у Ђердапској клисури настала је и развијала једна од најсложенијих култура праисторије. 

Када се јавила та култура?________________________________________________ 

Којем праисторијском периоду припада?_________________________________________________ 
 

6. Допуни и одговори. 
 

Месопотамија се налази између река _____________________ и _____________________. 

Који народи су оснивали своје државе на том простору? _____________________,  _____________________, 

_____________________ и _____________________. 
 

7. Од наведених држава из старог века на линији испиши 4 које данас не постоје. 
 

Вавилонско царство  Грчка  Египат  Феникија  Индија 

  Асирија  Израел  Сумер 
 

8. Допуни и одговори. 
 

Египатска држава настала је у долини реке ___________. Државу је ујединио ___________ (име) око 

__________ године пре н.е. У _______ веку пре н.е. Египат је био водеће царство старог века. 

Ко је и у ком веку освојио Египат?  

Држава-__________________________, век-___________________ 

Држава-__________________________, век-___________________ 
 

9. Пажљиво прочитај текст који се налази на споменику подигнутом на месту где се одиграла 

једна велика битка. 

''Путниче, када дођеш у Спарту,  

јави да смо овде пали покоравајући се њеним законима.'' ______________________________________. 
 

а) Наведи где се одиграла битка _____________________________ 

б) Против кога су ратовали Спартанци? _____________________________ 

в) Ко је предводио Спартанце у тој бици? _____________________________ 

г) Које године се она одиграла? _____________________________ 
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10. Означи бројевима догађаје по хронолошком редоследу :   

____  Маратонска битка   

____     оснивање Спарте  

____     Микенско доба    

____     Тројански рат 

____     прве Олимпијске игре 
 

11. Допуни и одговори. 
 

Пелопонески рат трајао је од ___________ до ___________ године.  

Шта је узрок сукоба између Атине и Спарте? _____________________________________________________ 

Шта је задесило Атину током овог рата? ___________________________________________ 

Који град на Сицилији су покушали Атињани да освоје опсадом? ________________________ 

Ко је забележио услове између зараћених страна мира? _______________________________ 

Ко је написао Историју Пелопонеског рата? ___________________________________ 
 

12. Допуни реченице. 
 

Олимпијске игре су се одржавале у част бога _______________________, у ________________________ на 

____________________. Први пут су приређене ____________ године пре н.е. 
 

13. Доврши реченице тако што ћеш написати име божанства. 
 

а) Дионис је био бог ________________ и ________________ 

б) Арес је био бог ________________________________ 

в) Атина је била богиња ________________________________ 

г) Посејдон је био господар ________________________________ 

д) Аполон је био бог светлости и заштитник _____________________ 

е) Хера је била богиња неба и заштитница _______________________ 
 

14. Објасни појмове. 
Базилеус-____________________________________________________________________ 

Полис-______________________________________________________________________ 

Демос-__________________________________________________________________ 

Герузија-__________________________________________________________________ 
 

15. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није! 
Хипократ је био најпознатији грчки лекар Т Н 

Писац Илијаде и Одисеје је Херодот Т Н 

Аристофан је био грчки филозоф Т Н 

Бацач диска је вајарско дело Фидије Т Н 

Највећи говорник старих Грка је био Демостен Т Н 

 

2007. 
 

1. Поред године напиши ком веку и деценији она припада. 
1217.   век______________________ деценија ______________________ 

843.   век______________________ деценија ______________________ 
 

2. Одреди тачну годину: 

а) којом започиње осма деценија ХII века н.е. ______________________, а којом се завршава 

______________________; 

б) којом започиње трећа деценија VII века н.е. ______________________, а којом се завршава 

______________________; 
 

3. Реши задатак. 
Ако је битка на Маратону била _____ пре н.е., израчунај колико је година протекло од те битке до данас. 

_____________________________________________________________________________________________

___ 
 

4. Подвуци државе које су настале на обали Средоземног мора. 
 

Кина  Феникија Индија  Персија Израел 
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5. Поред наведених појмова напиши којој групи историјских извора припадају. 
Телефон ______________________________________________ 

Законик ______________________________________________ 

Дневник ______________________________________________ 

Шлем  ______________________________________________ 

Храм  ______________________________________________ 
 

6. Напиши хроночошким редом периоде историје који недостају. 
Стари век- _______________________- Нови век- _______________________. 

 

7. Прочитај и одговори? 

На обали Дунава у Ђердапској клисури настала је и развијала једна од најсложенијих култура праисторије. 

Који је назив центра те културе?________________________________________________ 

Којем праисторијском периоду припада?_________________________________________________ 
 

8. Доврши реченице тако што ћеш написати име божанства. 
 

а) Бог неба, отац свих богова у Месопотамији- ________________________________ 

б) Бог сунца, врховни египатски бог-________________________________ 

в) Господар света мртвих у Египту-________________________________ 

г) Богиња љубави и рата у Месопотамији- ________________________________ 
 

9. Одговори на питање: 
 

а) Највеће откриће човека каменог доба је? ________________________________ 

б) Који народ је изумео писмо и точак? ________________________________ 

в) Који владар је ујединио Горњи и Доњи Египат? ________________________________ 

г) Како се звало сликовно писмо старих Египћана? ________________________________ 

д) Како се зове најстарија сачувана збирка закона? ________________________________ 
 

10. Религије народа старог века биле су многобожачке. Одговори: 
 

Који народ је једини имао једнобожачку религију? ________________________________ 

Како се та религија звала? ________________________________ 
 

11. Минотаур и Егеј су личности из Мита о Минотауру. На линијама испиши личности које 

недостају. 
 

________________________________, _______________________________, 

_______________________________ 
 

12. На линијама напиши ком полису припадају следећи појмови: 
 

Герузија ________________________________ Ареопаг ________________________________ 

Архонти ________________________________ Перијеци ________________________________ 

 

13. Пажљиво прочитај текст који се налази на споменику подигнутом на месту где се одиграла 

једна велика битка. 

''Путниче, када дођеш у Спарту,  

јави да смо овде пали покоравајући се њеним законима.'' ______________________________________. 
 

а) Наведи где се одиграла битка _____________________________ 

б) У ком рату је вођена? _____________________________ 

в) Како се зове спартански краљ који је погинуо у тој бици? _____________________________ 
 

14. Означи бројевима догађаје по хронолошком редоследу :   

____  ахајско освајање Крита   

____     оснивање Спарте  

____     Јонски устанак    

____     Тројански рат 

____     почетак Пелопонеског рата 
 

15. Стари Грци су у част богова приређивали спортске игре:   
   

а) Наведи назив најпознатијих спортских игара. ________________________________ 

б) Које године су први пут организоване? ________________________________ 

в) У ком граду су организоване? ________________________________ 

г) Наведи име бога у чију част су приређиване? ________________________________ 
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2008. 
1. Поред наведених појмова напиши којој групи историјских извора припадају. 

Одећа  ______________________________________________ 

Манастир ______________________________________________ 

Дневник ______________________________________________ 

Пословица ______________________________________________ 
 

2. Израчунај. 
Колико година је прошло од оснивања Рима до његовог пада? _______________________________________ 

Колико година је прошло од пада Рима до данас? _______________________________________ 
 

3. За наведене године одреди деценију, век и миленијум: 

 деценија век миленијум 

82.    

300.    

1255.    

2005.    
 

4. Прошлост људског друштва историчари су поделили на праисторију и историјско доба. Први 

период историје зове се стари век или античко доба. Одговори: 

а) На које се још периоде дели историјско доба (по реду) 

_____________________________, _____________________________,_____________________________. 

б) Којим догађајем је почео стари век? ___________________________________________ 

в) У ком веку је почело савремено доба? _________________________________________ 
 

5. Бројевима од 1 до 4 повежи државе са долинама великих река и областима где су настале. 
 

_____Иранска висораван  1. Асирија 

_____Нил    2. Египат 

_____Област северно од Вавилона 3. Сумер и Вавилон 

_____Тигар и Еуфрат   4. Персија 
 

6. Поред имена владара напиши државу којом је владао. 

Кефрен_____________________________________ 

Хамураби_____________________________________ 

Ксеркс_____________________________________ 

Филип II_____________________________________ 

Леонида_____________________________________ 
 

7. Подвуци личност која не припада низу по делатности којом се бавио. 
 

Херодот Тит Ливије  Хомер  Тукидид 
 

Подвуци писмо које не припада низу 
 

Алфабет клинопис ћирилица хијероглифи 
 

8. Критска култура цветала је у време легендарног краља Миноса. За његову владавину везане 

су многе легенде па и она о градњи лавиринта у коме је живео Минотаур. 

Одговори. 

а) У ком миленијуму је владао краљ Минос? __________________ 

б) Како се зове градитељ лавиринта? _________________________ 

в) По легенди Минотаур је син Миносове жене и бога ___________________ 

г) Како се зове грчки јунак који је убио Минотаура? _____________________ 
 

9. Упиши речи које недостају како би се добио тачан исказ. 
 

Спарту су створили _____________________ (име племена) у ______ веку пре н.е. и она је имала 

_________________________ државно уређење на челу са два краља који се на грчком називају 

______________________. 
 

10. У ком стилу грчке архитектуре су грађени храмови? 

а) Партенон _____________________________ 

б) Зевсков храм у Олимпији _____________________________ 
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11. Средином V века пре н.е. Атина је била на врхунцу своје моћи. Цветали су уметност, 

филозофија, занатство и трговина. Одговори. 
 

а) Који државник је био заслужан за тај напредак? _________________________ 

б) Шта је он увео за запослене у државној служби? _________________________ 

в) Какво је државно уређење било тада у Атини? ___________________________ 

г) Наведи назив рата после ког Атина више није била водећа држава у грчком свету. 

_____________________ 
 

12. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није! 

Хипократ је „отац историје“ Т Н 

Аполон је бог вина и весеља Т Н 

Фидија је био Периклов савременик Т Н 

Хеленистички уметници су били вешти у изради мозаика Т Н 
 

13. Објасни појмове. 
Фаланга-____________________________________________________________________ 

Полис-______________________________________________________________________ 

Зигурат-__________________________________________________________________ 

Герузија-__________________________________________________________________ 
 

14. Повежи личност са звањима пишући одговарајући број на линији испред имана. 
_____Демостен  1. филозоф 

_____Тукидид   2. историчар 

_____Мирон   3. писац 

_____Платон   4. вајар 

_____Еурипид   5. Беседник 
  

15. Одговори на питања. 

а) Где се налазило најпознатије пророчиште старих Грка? _____________________________ 

б) Где се налази Зевсков храм? _____________________________ 

в) Које од седам светских чуда постоји и данас? _____________________________ 
 

 

2009. 
 

1. До податка о прошлим временима историчари долазе на основу историјских извора. Поред 

речи напиши којој групи изора припада: 
 

Мач-_________________________________________________ 

Папирни новац-_________________________________________________ 

Дневник-_________________________________________________ 

Храм-_________________________________________________ 

Законик-_________________________________________________ 
 

2. За наведене године одреди деценију, век и миленијум: 

 деценија век миленијум 

11.    

1000.    

2009.    
 

3. Попуни празна места тако да исказ буде тачан. 
 

Праисторија се дели на ______________________ и ______________________ доба. Подела је направљена 

према материјалу од којег је човек правио______________________ и ______________________. Највеће 

откриће човека каменог доба је ___________________. Сточарством и земљорадњом човек се бавио у 

______________________ добу. 
 

4. Реши задатак. 
Ако је битка код Иса била _____ пре н.е., израчунај колико је година протекло од те битке до данас. 

_____________________________________________________________________________________________

___ 
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5. У близини Београда налази се познато праисторијско налазиште. 
Напиши назив културе која се развијала на том налазишту. ____________________________________ 

Ком периоду праисторије припада ова култура? ______________________________________________ 
 

6. Означи бројевима догађаје по хронолошком редоследу :   
Тројански рат    _______ 

Јонски устанак   _______ 

Почетак Пелопонеског рата _______ 

Оснивање Спарте  _______ 

Смрт Александра Великог _______ 
 

7. На црту испред божанстава упиши број државе из које је. 

_____Озирис   1. Грчка 

_____Иштар   2.Египат 

_____Хад   3.Сумер 

_____Посејдон    
 

8. Од наведених народа на црти напиши само оне народе који су живели у Месопотамији. 
Вавилонци  Сумерци  Грци  Египћани Асирци 

______________________________________________________. 
 

9. Од наведених одговора заокружи тачан одговор. 

„Свадба Европе и Азије“ је: 

а) Женидба персијанских војника македонским девојкама 

б) Женидба египатских војника персијанским девојкама 

в) Женидба македонских војника персијанским девојкама 
 

10. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није! 
Лавља капија (врата) се везује за Ахајце Т Н 

Велика Грчка је назив за целокупну територију у старом веку на којој су живели Грци Т Н 

Најпознатији грчки полиси су били Спарта и Атина Т Н 

Епови Илијада и Одисеја приписују се Херодоту Т Н 
 

11. Један народ је у старом веку имао једнобожачку религију. 

Напиши име тог народа ___________________ 

Напиши име бога у кога су веровали ___________________ 
 

12. На цртама упиши личности које недостају у миту о Минотауру: 
Минотаур, _____________,_____________,_____________, Егеј. 
 

13. Допуни реченицу: 

Пелопонески рат је вођен између _____________ и _______________. Они су своје савезнике окупили у 

_______________________________ и _______________________________. Један од најважнијих догађаја 

рата била је _______________________________. Рат је завршен 404. године п.н.е. победом 

___________________. 
 

14. Напиши имена најзначајнијих грчких филозофа. 

_______________________________, 

_______________________________,_______________________________. 
 

15. Објасни појмове. 
Фаланга-____________________________________________________________________ 

Полис-______________________________________________________________________ 

Базилеус-__________________________________________________________________ 

Фараон-__________________________________________________________________ 
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2010. 

1. До податка о прошлим временима историчари долазе на основу историјских извора. Поред 

речи напиши којој групи изора припада: 
 

Секира-_________________________________________________ 

Метални новац-_________________________________________________ 

Дневник-_________________________________________________ 

Храм-_________________________________________________ 

Пословица-_________________________________________________ 
 

2. За наведене године одреди деценију, век и миленијум: 

 деценија век миленијум 

101.    

99.    

2010.    
 

3. Попуни празна места тако да исказ буде тачан. 
 

Целокупна прошлост човечанства дели се на ______________________ и ______________________. 

Прекретница ова два раздобља било је откриће ___________________. Ако се узме да се то десило 

3500.године п.н.е. то значи да се десило у _____ веку пре н.е. 
 

4. Реши задатак. 
Према грчком рачунању времена израчунај у којој години које олимпијаде се одиграла битка код Иса. 

_____________________________________________________________________________________________

___ 
 

5. Реши задатак. 

Ако је битка код Гаугамеле била _____ пре н.е., израчунај колико је година протекло од те битке до 

данас. 

_____________________________________________________________________________________________

___ 
 

6. Праисторију централног Балкана обележиле су три културе. На линији испод напиши њихова 

имена. 

_____________________________________________________________________________________________

___ 
 

7. У близини Београда налази се познато праисторијско налазиште. 
Напиши назив културе која се развијала на том налазишту. ____________________________________ 

Ком периоду праисторије припада ова култура? ______________________________________________ 
 

8. Означи бројевима догађаје по хронолошком редоследу :   
Ахајско освајање Троје  _______ 

Јонски устанак   _______ 

Битка у Термопилима  _______ 

Оснивање Спарте  _______ 

Прве олимпијске игре  _______ 

Македонско освајање Грчке _______ 
 

9. На црту испред божанстава упиши број државе из које је. 

_____Ра   1. Грчка 

_____Иштар   2.Египат 

_____Хад   3.Сумер 

_____Аполон   4.Израел 

_____Јахве 
 

10. Од наведених народа на црти напиши само оне народе који нису живели у Месопотамији. 
Вавилонци  Сумерци  Грци  Египћани Асирци 

______________________________________________________. 

11. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није! 
Лавља капија (врата) се везује за Дорце Т Н 
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Велика Грчка је назив за Италијју, Сицилију и Пелопонез на којој су живели Грци Т Н 

Најпознатији грчки полиси су били Спарта и Теба Т Н 

Епови Илијада и Одисеја приписују се Хомеру Т Н 

12. На цртама упиши личности које недостају у миту о Минотауру: 

Минотаур, _____________,_____________,_____________, Егеј. 
 

13. Допуни реченицу: 

Пелопонески рат је вођен између _____________ и _______________. Они су своје савезнике окупили у 

_______________________________ и _______________________________. Један од најважнијих догађаја 

рата била је _______________________________. Рат је завршен 404. године п.н.е. победом 

___________________. 
 

14. Напиши имена најзначајнијих грчких вајара и њихово једно дело. 

____________________________________, _________________________________ 

____________________________________, _________________________________ 
 

15. Објасни појмове. 
Фаланга-____________________________________________________________________ 

Полис-______________________________________________________________________ 

Колонизација-__________________________________________________________________ 

Политеизам-__________________________________________________________________ 

 

2012. 
 

1. Одговори  на постављена питања :  

а) У ком миленијуму  почиње историјско доба ?  

______________________________________________________   

б) Који догађај представља границу између историјског и праисторијског доба ? 

______________________________________________________ 

в) Којим догађајем је почео стари век ?  

______________________________________________________ 

г) У ком веку је почело савремено доба?   

______________________________________________________ 
 

2. Којој групи историјских извора припадају :  

 А    писмо   ______________          Б   марама _____________________   

 В    пословица  ______________       Г   свеска ______________________     
 

3. Одреди век и миленијум за следеће године  :  

11. година    ________  век  ______________ миленијум       

200. година  ________      век    ______________ миленијум    

2100. година ________     век    ______________ миленијум    
 

4. Израчунај (прикажи поступак, не само резултат) :  

а) Колико година је прошло  од Маратонске битке  до битке код Гаугамеле     

          ___________________________________________________________   

б) Колико година је прошло од смрти Александра Великог  до данас    

  ___________________________________________________________  
 

5. Означи бројевима догађаје по хронолошком редоследу :   

____  почетак грчко-персијских ратова   

____     оснивање Спарте  

____     настанак Критске цивилизације    

____     Тројански рат 

____      крај пелопонеског рата       
  

6. Одговори  заокруживањем тачних одговора: 

Осим Јадранског мора , које морске обале су још населили Грци од средине VII века п.н.е.   
 

Црвено   Средоземно  Каспијско 

Црно                   Мраморно                      Егејско 
 

7. На линију упиши појам чије  значење је дато:                             
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а)  ________________   - наука која проучава начине рачунања времена у прошлости  

б) ________________   - време пре проналаска писма   

ц) ________________    - једнобожачка  религија 

д) ________________    - орган врховне власти у Атини у V веку п.н.е.      

 

 

8. Изнад црте напиши  одговарајуће бројеве из леве колоне: 
 

а)  404. год. пре н.е.       _____   почетак Александровог похода против Персије   

б)  431. год. пре н.е.             _____   крај Пелопонеског рата        

в)  334. год. пре н.е.             _____   смрт Александра Македонског    

г)  323. год. пре н.е.             _____   почетак Пелопонеског рата  
 

9. Поред тачних тврдњи заокружи ДА , а поред нетачних НЕ:    

Феничани су се користили гласовним писмом     ДА НЕ         

Ахајци су били једно од грчких  племена      ДА НЕ           

Стари  завет је  света   књига старих  Египћана     ДА НЕ    

Већи део  становништва  Спарте  чинили су обични слободни људи – демос  ДА НЕ 
 

10. Попуни празна места у табели .      
  

ИМЕ БОЖАНСТВА НАДЛЕЖНОСТ БОЖАНСТВА 

Хера  

 господар мора 

Атина  

 господар муња  и громова 

Аполон  
 

11. Попуни празна места  у тексту :  

 а) Најзначајнији дорски полис била је _____________ , настала  на полуострву ____________________ . 

 б) Грчко- персијски ратови вођени су  ___________________.(напиши век)  

 ц) Историју пелопонеског рата написао је  __________________________ .  
 

12. Подвуци реч која не припада низу:   
      

      Камен – пећина – сојеница – земуница – писмо               
 

13. На карти обележи следеће појмове :       
 

а) Микена;   б) Троја;   ц) Атина;  д) Спарта 

 
14. Изнад црта написи одговарајући број из леве колоне тако да тачно повежеш дате појмове   :  

      1) Сократ                   ______   историчар                   

      2) Гилгамеш              ______    филозоф      

      3) Херодот                ______    Урук     

      4) Фидија                   ______    статуа богиње Атине     

      5) Мирон                   ______    статуа ,, Бацач диска ’’      
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15. Заокружи тачан одговор:  

    1) Да ли су се могли срести Хомер и Перикле ?   

    2) Да ли су  се могли срести Рамзес II и Хамураби ?  

    3) Да ли су се могли срести Тукидид  и Леонида?        

    4) Да ли су се могли срести диносаурус и Хомосапиенс ?         

2013. 
 

1. Прочитај питање и попуни празна места у табели. 
Када и од ког догађаја стари народи рачунају време? 

Народ Догађај Година 

 Олимпијске игре  

Муслимани   

  753.п.н.е. 
 

2. Прочитај питање и попуни празна места у табели. 

 
 

 Град Држава 

1.    

2.    

3.    

4.    
 

3. За наведене године одреди деценију, век и миленијум: 

 деценија век миленијум 

509.    

1001.    

2099.    

330.    

800.    
 

4. Подвуци реч која не припада низу: 
Лепенски Вир-Кносос-Винча-Старчево 

Сојеница-грнчарски точак-роб-род 

Пећина-ватра-клинопис-хорда-лов 

Александар Велики-Грци-Персијанци-Асирци-Египћани 
 

5. Одговори. 

1 
2 

3 4 
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Које писмо су користили наведени народи 

Египћани-__________________________ 

Сумерци-__________________________ 

Грци-__________________________ 

Феничани-__________________________ 

6. Повежи градове и грађевине уписујући број на одговарајућу цртицу. 
1. Атина   _____Фарос 

2. Александрија  _____Партенон 

3. Вавилон   _____Библиотека 

4. Микена   _____Лавља капија 

    _____Зигурат 

7. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако није! 
Да ли је Сократ савременик Перикла?   Т Н 

Да ли је Аристотел савременик Софокла?   Т Н 

Да ли је Филип Македонски савременик Хомера Т Н 

Да ли је Платон савременик Хамурабија  Т Н 
 

8. Одговори. 
а) Најпознатији јонски полис јесте _______________ и налази се на полуострву ______________. 

б) Најпознатији споменици саграђени за владаре у старом веку због веровања у загробни живот 

јесу__________________. Налазе се у ________________(држава) 

в) Најпознатији писани законик у старом веку био је ______________________________. Настао је у 

________________(држава). 

г) Најзначајнији град хеленистичке културе је био ______________________________. Налази се у 

_______________________ (држава). 
 

9. Заокружи тачне одговоре. 

Који догађаји су се догодили у IV миленијума пре н.е. 

а) проналазак писма 

б) оснивање Спарте 

в) прве олимпијске игре 

г) настанак сумерских градова- полиса 

10. Поред имена историчара напиши о ком рату пишу. 

а) Тукидид- ________________________________________ 

б) Хомер- ________________________________________ 

в) Херодот- ________________________________________ 

11. Означи бројевима догађаје по хронолошком редоследу :   

а) Тројански рат    _______ 

б) Битка на Маратону  _______ 

в) Битка код Граника  _______ 

г) Грчка колонизација  _______ 

д) Крај Александрове државе _______ 

е) Настанак уједињеног Египта _______ 

12. Поред имена историчара напиши о ком рату пишу. 

а) Хеленизам-___________________________________________________________________ 

б) Ера-_________________________________________________________________________ 

в) Колонизација-________________________________________________________________ 

г) Полис-_______________________________________________________________________ 

д) Хронологија-__________________________________________________________________ 

13. Одговори на питања. 

а) Како се зове грчки вајар који је извајао «Бацача диска»? ____________________________________ 

б) Како се зове државно уређење најпознатијег дорског полиса? ________________________________ 

в) Како се зове веровање у више богова? ________________________________ 

г) Како се зове најпознатији еп првог народа насталог на тлу Месопотамије? _______________________ 

д) Како се зове вештина балсамовања тела у Египту? ________________________________ 

е) Како се зове најпознатији мит који потиче из минојске цивилизације? _________________________ 

14. Одреди ком периоду прошлости припадају ове године нове ере: 

Година  период (доба) 
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475.   ______________________________ 

1521. ______________________________ 

1389. ______________________________ 

2013. ______________________________ 

1804. ______________________________ 

15. Погледај слику и одговори: 
 

а) Шта се налази на слици? 

_____________________________________________; 

 

б) Из које државе старе цивилизације потиче? 

_____________________________________________;  

 

в) Шта се одигравало на том месту? 

_____________________________________________. 

 

 

 
 

2014. 
 

1. Одреди тачну годину:  
а) којом започиње друга деценија XI века н.е._________, а којом се завршава ___________; б) којом 
започиње десета деценија I века н.е._________, а којом се завршава ___________; в) којом започиње шеста 
деценија IX века п.н.е._______, а којом се завршава ____________. г) ) којом започиње прва деценија X 
века п.н.е. _______, а којом се завршава____________; 
 

2. Одреди чиме се баве следеће личности: 
 

а) Хомер ____________________ 

б) Mирон ____________________ 

в) Софокле ____________________ 
 

3. Допуни сваки низ једним појмом који се надовезују тако да добијеш логички след:  
а) Јонци- Атика  - _______________ 

б) Ахајци - Пелопонез - _______________ 

в)  Хелоти-Перијеци- _______________ 

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

а) Прве људске заједнице називају се хорде или чопори. Т Н 

б) У праисторији људи су живели у сојеницама и земуницама. Т Н 

в) Ватра је проналазак који означава почетак старог века. Т Н 

г) Муслимани су рачунали време од преласка Мухамеда из Меке у Медину 622 п.н.е. Т Н 

д) Мит о Минотауру говори о микенском краљу Миносу који гради Т Н 

лавиринт и смешта тамо Минотаура.   

 

5. Повежи имена праисторијских налазишта са местима где се налазе стављајући број на 
одговарајућу црту: 

1. Лепенски вир ____  Београд 

2. Винча _____ Панчево 

3. Старчево _____ Ђердап на Дунаву 
 

6. Погледај слику и одговори на питања која се односе на 

личност са слике: 

 

а) Кoја  личност  је на овој слици?  ________________________ 
 
б) У којој се  чувеној бици истакао? ________________________ 
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в) Када је била та битка? ______________________(година) 

 
г) У оквиру ког рата је била та битка?______________________ 

 
7. Погледај карту па у табели под одговарајућим редним бројем упиши назив града и државе  

 
 

 ГРАД ДРЖАВА 

1.    

2.    

3.    

8. Објасни значење следећих појмова: 
 

а) Хелада-__________________________________________________ 

б) Демократија- ______________________________________________________ 

в) Колонија – _________________________________________________________ 

9. Попуни празна места у табели тако што ћеш повезати битке, учеснике и године одигравања. 

Битка Учесници Година 

Маратон Грци и Персијанци  

Гаугамела   

  334.п.н.е. 
 

10. Пажљиво прочитај питања и одговори. 
 
а) Који народ је први користио клинасто писмо? ____________________ 

б) За време кога је Атина била на врхунцу моћи,снаге и процвата културе? ________________ 

в) Између кога се водио Пелопонески рат? __________________ и__________________ 
 

11. Пажљиво прочитај питање. Погледај понуђене појмове и подвуци само тачне 
одговоре: (подвлачење свих појмова неће бити признавано) 

 

Које државе данас не постоје под овим именом? 
 

Вавилонско царство,  Египат,  Акад,  Јордан,  Израел,  Феникија,  Асирија, 
 

12. Пажљиво прочитај питање и одговори (Израчунај): 
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Колико векова је прошло од владавине Хамурабија до данас? 
 

Поступак: __________________ 

Одговор: __________________ 
 
 

13. Наведене догађаје порећај хронолошки уписујући број на линији истред догађаја ( број 1 за 
догађај који се први одиграо)   

_____ Грчко- персијски ратови 

_____ Почетак Александрове владавине  
_____ Настанак писма 

_____ Филип II осваја Грчку 

_____ Настанак Олимпијских игара 

14. У којим градовима се налазе следеће грађевине 
 

а) Фарос- __________________________ 

б) Зигурат - __________________________ 
в) Партенон - __________________________ 

г) Лавља капија - __________________________ 

15. Пажљиво прочитај понуђени низ и подвуци само један појам која не припада низу. 
 

а ) Иштар, Зевс, Ра,  Минос 

б ) Еолци, Тројанци, Јонци,  Дорци 

в ) Кносос, Микена, Вавилон,  Спарта 

 
2015. 

 

1. Одреди тачну годину: 

а) којом започиње друга деценија Х века н.е. ______________________, а којом се завршава 

______________________; 

б) којом започиње десета деценија III века н.е. ______________________, а којом се завршава 

______________________; 

в) којом започиње шеста деценија IV века н.е. ______________________, а којом се завршава 

______________________; 

2. Изнад црте напиши одговарајући број из леве колоне тако да тачно повежеш дате појмове 
 

1. Персијанци  _____Јахве 

2. Јевреји   _____Иранска висораван 

3. Феничани   _____Картагина 

4. Египћани   _____Сфинга 
 

3. Заокружи Т ако је реченица тачна, а Н ако је нетачна. 
 

а) Лепенски вир је материјални историјски извор за период млађег каменог доба Т Н 

б) У праисторији људи су живели у заједницама као што су чопори и сојенице Т Н 

в) Ватра је проналазак који означава почетак историје    Т Н 

г) Грци су рачунали време од своје прве олимпијаде 776. пре н.е.   Т Н 

д) Откриће точка десило се на Старом истоку у Сумеру    Т Н 
 

4. Формулиши тачан исказ. 
 

а) метод рачунања времена од неког важног догађаја у прошлости назива се ______________________; 

б) грчки богови бораве на планини која се зове ______________________; 

в) Олимпијске игре су се одржавале на Пелопонезу у граду______________________; 

г) Први који су користили алфабет били су______________________. 
 

5. Повежи имена владара са државама у којима владају стављајући број на одговарајућу црту. 
 

Персија   _____Леонида 

Акад   _____Дарије 

Вавилон   _____Хамурабије 

Сумер   _____Саргон 

Спарта   _____Гилгамеш 
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6. Објасни значење следећих појмова. 

а) Хелени   ______________________________________________________________________; 

б) Демократија  ______________________________________________________________________; 

в) Полис   ______________________________________________________________________. 

7. Попуни празна места у табели. 
 

Богови Богови чега Чији богови 

Ра (Ре)  Египатски  

 Подземног света Египатски  

Хад   
 

8. Подвуци само тачне одговоре. 

Који од наведених градова су били престонице у античко доба? 

Персеполис, Вавилон, Александрија, Маратон, Сицилија, Библос 

 

9. Поређај хронолошки догађаје од најстаријег од 1 до 6 
 

_______ Грчка колонизација 

_______ Крај Александрове владавине 

_______ Настанак писма 

_______ Тројански рат 

_______ Владавина Кира Великог 

_______ Филип II осваја Грчку 

 

10. Израчунај: 

Колико је година прошло од смрти Александра Великог до данас? 

а) Поступак ______________________________________________________________________; 

б) Одговор  ______________________________________________________________________. 
 
 

11. Погледај слику и одговори: 
 

а) Ко је на слици? ______________________________; 

 

б) У ком веку је живео? _________________________;  

 

в) Ком народу је припадао? ______________________. 

 

 
 

 

12. Које познате грађевине се налазе у овим градовима? 
 

а) Александрија  ______________________; 

б) Урук ______________________; 

в) Микена ______________________; 

г) Гиза ______________________. 
 

13. Одреди ком периоду прошлости припадају ове године нове ере: 
Година   период (доба) 

375.   ______________________________ 

1492. ______________________________ 

1389. ______________________________ 

2000. ______________________________ 

1835. ______________________________ 
 

14. Одговори на питања: 

а) Како се зове грчки вајар који је извајао „Бацача диска“?  ______________________; 

б) Како се зове државно уређење најпознатијег јонског полиса у V веку н.е.? ______________________; 

в) Како се зове веровање у једног бога? ______________________; 

г) Како се зове најпознатији еп првог народа насталог на југу Месопотамије? _____________________. 
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15. Погледај карту и у табелу под одговарајућим редним бројем упиши назив битке и године. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Битка Година 

1.   

2.   

1. 

2. 



 

nastavnikdamir.wordpress.com | Тестпви са ппштинских такмичеоа ученика петпг разреда 
 

17 

 

2016. 
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