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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!

ПЕТИ РАЗРЕД - ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2020. године
1. Пажљиво прочитај и одговори.
У Тројанском рату Грци су опседали Троју 10 година.
а) У ком веку је вођен Тројански рат?________________________________________
б) Који је грчки песник опевао Тројански рат? _________________________________
в) Како се зове еп у коме је овај рат опеван? __________________________________
г) Како се звао најпознатији грчки јунак тог рата? ______________________________
2. Подвуци реч која не припада низу:
а) Тигар – Мемфис – Еуфрат – Вавилон
б) Ур – Урук – Киш – Сидон – Лагаш
в) Сатрапи– Иранска висораван – Персијанци – Шамаш
3. Заокружи Т ако је реченица тачна, а Н ако је нетачна.
а) Учитељ Александра Великог био је грчки филозоф Платон
б) У праисторији људи су користили метал
в) Хамурабијев законик писан је клинастим писмом
г) Ерехтејон се налази у Сумеру
д) О грчко-персијском рату писао је Тукидид
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4. Формулиши тачан исказ.
а) Престоница Крита била је у_____________________________________________
б) Ахајци су основали најзначајније краљевство у _____________________________.
в) Олимпијске игре се одржавају у Олимпији на ______________________________.
5. Повежи следеће појмове са државама стављајући број на одговарајућу црту:
1. Јевреји
2. Акад
3. Вавилон
4. Сумер
5. Сиракуза

_____ Сицилијанска експедиција
_____ Стари завет
_____ Навуходоносор
_____ Саргон
_____ Гилгамеш

6. Објасни значење следећих појмова:
а) Мит- __________________________________________________________
б) Геронт- ______________________________________________________
в) Фаланга – ____________________________________________________
7. Попуни празна места у табели тако што ћеш одредити којој деценији, веку и
миленијуму припадају године следећих догађаја.
деценија
Битка код Иса
Битка код Херонеје

Настанак Рима

век

миленијум

8. Прочитај реченице и подвуци четири нетачне речи.
Народи Старог истока поштовали су мноштво богова, а Сумерци су обожавали само
једног бога. Врховни бог Египћана био је Ану. Бог мора код Старих Грка био је Зевс, а
Зевсова жена звала се Хера. Бог рата код Старих Грка био је Арес, а Атина је била
грчка богиња љубави.
9. Израчунај по грчком рачунању времена, колико је година прошло oд битке на
Гранику?
Поступак _____________________
Одговор ______________________
10.Пажљиво погледај слику и одговори:

а) Ко је на слици?_______________________

б) У ком веку је живео?___________________

в) Којој држави је припадао?_______________

11. Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај догађаје:
_____ Настанак Спарте
_____ Настанак писма
_____ Солонове реформе
_____ Дорска сеоба
_____ Грчка колонизација
12. Заокружи тачан одговор.
а) Да ли су се могли срести Александар Македонски и Солон?
б) Да ли су се могли срести Перикле и Фидија?
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13. Напиши имена личности на одговарајућу црту:
а) Који историчар се сматра „оцем“ историје као науке ?___________________
б) Ко се сматра творцем спартанског државног уређења?__________________
в) Који персијски цар је освојио Вавилон у 6. веку п.н.е.?___________________
14. Заокружи слово испред тачног одговора:
Заштитница града Атине је често представљана као:
а) маслина
б) риба
в) сунце
г) лав
д) море ђ) сова
15. Погледај карту и у табели под одговарајућим редним бројем упиши
назив битке.
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