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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

2023. 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. Тест садржи петнаест питања. 

6. Израда теста траје 60 минута. 

 

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

 

 

Број поена 



ПЕТИ РАЗРЕД – ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ 2023. године 

 

1. Погледај карту и у табели под одговарајућим редним бројем упиши назив града: 

 
 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

 
 

2. 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. 1. 

3.  

4.  



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

                     Деценија                           Век                                     Миленијум 

а) 313.    ________________            ________________           __________________ 

б) 999.    ________________            ________________           __________________ 

в) 1400.  ________________            ________________           __________________ 

г) 2001.  ________________            ________________           __________________ 

 
 

4. Подвуци реч која не припада низу: 

а) Лепенски вир, Кносос, Винча, Старчево 

б) Пећина, ватра, клинопис, лов, хорда  

в) Сојеница, грнчарски точак, роб, род 

г) Александар Велики, Грци, Персијанци, Асирци, Египћани 

 

5. Наведене догађаје поређај хронолошки уписујући број на линији испред догађаја 

 ( број 1 за догађај који се први одиграо) 

_____ Пелопонески рат 

_____ Почетак Александрове владавине    

_____ Тројански рат      

_____ Филип II осваја Грчку    

_____ Битка код Граника 

 

6. Повежи личности и дела (на линији упиши одговарајуће слово): 

а) Тукидид                  _____ Бацач диска 

б) Демостен                _____ Одисеја 

в) Мирон                     _____ Историја Пелопонеског рата 

г) Хомер   _____ Филипике 

 

7. Формулиши тачан исказ. 

а) Наука која помаже да разумемо начине рачунања времена  ___________________________      

б) Грчки богови бораве на планини која се зове  ______________________________________  

в) Олимпијске игре су се одржавале на Пелопонезу у граду  ____________________________ 

г)  Први  који су користили фонетско писмо су били ___________________________________ 

 

8. Израчунај (прикажи поступак) : 

а) Колико је година прошло од почетка пете деценије првог века до почетка десете деценије 

трећег века?_____________________________________________________________________ 

б) Колико је година прошло од краја осме деценије осмог века до почетка друге деценије 

деветог века? ____________________________________________________________________ 

 

9. До података о прошлим временима историчари долазе на основу историјских извора. 

Поред речи напиши којој групи извора припада: 

 

а) мач -              __________________________________________________________ 

б) пословица -  __________________________________________________________ 

в) документ -    __________________________________________________________ 

г) тврђава -       __________________________________________________________ 

  

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

а) Рамзес II био је чувени асирски владар                                          Т     Н  

б) Јевреји су били први монотеистички народ                                              Т     Н  

в) Винчанска култура развијала се током старијег каменог доба.               Т     Н  

г) Аристофан је био чувени грчки писац трагедија.                                      Т     Н 

 



 

 

11. Које војсковође су водиле следеће битке 

а) Термопилски кланац ______________________________________ 

б) Гаугамела                   ______________________________________ 

в) Херонеја                     ______________________________________ 

г) Сицилијанска експедиција _________________________________ 

 
 
 

12. Повежи имена личности са државама  стављајући број на одговарајућу црту: 

 

1. Персија                               _____ Солон  

2. Акад              _____ Дарије 

3. Вавилон                         _____ Хамураби 

4. Сумер                                        _____ Саргон 

                5. Атина                                         _____ Гилгамеш  

 

13. Попуни празна места у табели. 

 

Богови Богови чега Чији богови 

Иштар   

 Подземног света Египатски 

Аполон   

 

 

14. Објасни појам: 

а) Базилеус _____________________________________________________________ 

б) Куроси   ______________________________________________________________ 

в) Ера __________________________________________________________________ 

 

15.  Заокружи тачан одговор. 

а) Да ли су се могли срести Александар Македонски и Агамемнон?      ДА НЕ 

б) Да ли су се могли срести Перикле и Дарије III?    ДА НЕ 

 
 


