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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 2018. године
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
_________________;
2. Одреди чиме се баве следеће личности:
а) Лисип
____________________
б) Херодот
____________________
в) Фидија
___________________
3. Заокружи Т ако је тврдња тачна, а Н ако је нетачна.
а) Прва људска станишта називају се хорде или чопори
б) Крај старог века означава проналазак писма
в) Лепенски вир је праисторијско налазиште из млађег каменог доба
г) Мит о Минотауру говори о минојском краљу Минотауру који гради Лавиринт
4.Допиши имена држава следећих владара:
1. ________________Леонида
2. ________________ Дарије
3. ________________ Хамураби
4. ________________ Гилгамеш
5. Погледај слику и одговори:

а) Кoја грађевина је на овој слици? _________________________
б) Из које државе потиче? ___________________________
в) Шта се налазило на њеном врху? _______________________
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6. Поред објашњења упиши на који се појам оно односи:
а) назив за статуу младића у природној величини у Грчкој ______________________
б) облик државног уређења где народ има власт
______________________
в) процес стварања колонија ван матице земље
______________________
7. Наброј хронолошки почевши од најстарије све државе које су постојале на подручју
Месопотамије:
1._________________
2, __________________
3.________________
4._________________
8. Попуни празна места у табели.
Битка
Термопили
Ис

Учесници
Грци и Персијанци

Година

334.п.н.е.
9. Одговори на следећа питања.
а) Који народ је први користио алфабет? _____________________________
б) За време ког владара настаје фаланга? _____________________________
в) У ком веку се водио Пелопонески рат? ____________________________
10. Прочитај реченицу и подвуци тачне одговоре.
Како се данас зову државе које чине Левант?
Вавилонско царство,
Египат,
Акад, Јордан,
Сирија, Либан, Јудеја

Израел,

Феникија, Асирија,

11. Допуни одговоре:
а).Најпознатији писани законик у старом веку је био ___________________________.
Настао је у ________________________________ (држава).
12. Поређај хронолошки догађаје од најстаријег уписујући бројеве од 1 до 5
_____ Тројански рат
_____ Почетак Пелопонеског рата
_____ Смрт Александра Великог
_____ Филип II осваја Грчку
_____ Настанак Спарте
13. У којим градовима се налазе следеће грађевине
а) Фарос__________________________
б) Ерехтејон __________________________
в) Лавља капија __________________________
14. Подвуци реч која не припада низу
а ) Иштар Зевс Ра Минотаур
б ) Еолци Асирци Дорци Јонци

15. Погледај карту па у табели под одговарајућим редним бројем упиши назив
државе.
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