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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 обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном 

одговори неће признати.  



1. Допуни реченице тако да наведени исказ буде тачан. 
 
Стари Грци су рачунали време од _______ године пре н. е. када су се одиграле прве  
___________________________.  Римљани су бројали године од _______године пре н. е.  
када је по легенди основан град _________ . 

 
2. Допуни реченице тако да наведени исказ буде тачан. 

 
Старовавилонско царство достигло је врхунац током владавине цара _________________  
у ____ веку пре н. е. Његово најзначајније дело је ________________________ који је 

најважнији сачувани правни споменик Старог истока. 
 
3. Повежи народе и њихова писма тако што ћеш број испред писма 

написати на линији испред народа: 
 
Феничани___ 1. хијероглифи 

Египћани___ 2. линеар А 
Сумерци ___ 3. алфабет 

Крићани (Минојци) ___ 4. клинопис 
 
4. Објасни значење следећих појмова: 

 

а) палеографија_____________________________________________ 

б) еупатриди____________________________________________ 

в) дијадоси ____________________________________________ 

д) хелоти ____________________________________________ 

 
5. Допуни реченице тако да наведени исказ буде тачан.  
а) У периоду Старог царства три владара , ________ , Кефрен (Хафра) и _________, 
саградили су себи монументалне гробнице у облику ___________ у месту Гиза. 
б) Феничани су широм обала и острва Средоземног мора оснивали своје насеобине зване  
______________  од којих је најзначајнија била ______________ у данашњем ___________. 

 

6. Повежи државе и њихове престонице тако што ћеш број испред државе 

написати на линији испред престонице: 
 
Јерусалим____ 1. Асирија 

Нинива ____ 2. Персија 

Персепољ ____ 3. Египат 

Мемфис ____ 4. Израелско-јудејско царство 
 
7. Одговори на следећа питања.  
a) Ко су оснивачи најстарије једнобожачке религије и како се она зове? 

_______________________________________________________________ 

б) Између кога је вођен Тројански рат ? ______________________________________ 

в) Који еп је сачувао сећање на њега ? _______________________________________ 

г) Шта је остракизам ? ____________________________________________________ 



 
8. Уколико мислите да је израз тачан, заокружите слово Т, а слово Н, уколико 

мислите да је нетачан 
 
Први владар који је успео да уједини Месопотамију био је Саргон I, владар Акада. Т Н 

Драконови закони донети 621. год. пре н.е. сматрани су за веома строге. Т Н 

Митски краљ града Кнососа на Криту био је Херакле. Т Н 

Сицилијанску експедицију предузели су Атињани предвођени Брасидом 415. год. п.н.е.  Т  Н 
 

 

9. Поред имена божанства упиши одговарајући број из десне колоне: 
 
Ану ______             1. Богиња љубави, рата , плодности, Месеца 

Иштар______           2. Бог светлости и уметности 

Деметра______         3. Богиња плодности и земљорадње 

Аполон ______        4. Бог неба и отац свих богова 
 
10. Поред наведених догађаја упиши годину: 
 

 

а) Набуходоносор II освојио је Јерусалим (вавилонско ропство)  ______ 
 
б) Јонски устанак _______ 
 
в) Никијин мир _______ 
 
г) битка код Мантинеје _______ 
 
11. Одговори на следећа питања: 
 
а) Ком божанству је било посвећено најчувеније хеленско пророчиште и где се оно 

налазило? __________________________________________________________________ 

б) Када се одиграла Термопилска битка и између кога? 

__________________________________________________________________ 

в) Која држава је освојила Нововавилонско царство? 

__________________________________________________________________ 

 
12. У колонама су наведене Александрове битке, године и простор где су се 

одиграле. Попунити празна места у табели са одговарајућим подацима. 
 

Догађај Година Простор 
 

Битка на реци Граник 

333.год.пре н.е. 

 
 

 

Месопотамија 
 

  
 



13. Допуни реченице тако да наведени исказ буде тачан. 
 
а)    Најпознатији  град  који  је  Александар  Велики  основао  била  је  
_______________________ подигнута у _________на ушћу реке Нил . Одлуку о оснивању 

града донео је током свог боравка у земљи фараона ________године пре н. е. 
 
б)  За време владавине Александрових наследника из династије _______________  
Александрија је постала најзначајнији културни центар источног Средоземља. У 

граду је отворена највећа _______________ античког света која је била део Музеона 

у коме су се одржавала предавања и научна истраживања. 
 
14. На линији поред дела напиши име аутора: 

 
а) Историја Пелопонеског рата____________________  
б) Атина Партенос (кип богиње Атине у Партенону на Акропољу) ____________ 

в) Одисеја___________________________ 

г) Дискоболос (Бацач диска) _____________ 
 
15. Погледај карту на којој се налазе бројеви који означавају позната места 

(градове). Напишите одговарајући број поред имена градова са стране. 

 
 

 

Кносос ___ 
 

Теба  ___ 
 

Троја  ___ 
 

Спарта ___ 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 
 



РЕШЕЊЕ ТЕСТА ЗА I  РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ И ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ-

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2014. 

1.   Одговор:776.године пре н.е., Олимпијске игре, 753.године пре н.е., Рим(1/0)Укупно 1 

2. Одговор:Хамурабија, XVIII век пре н.е.,  законик (Хамурабијев законик)(1/0)Укупно 1 

3. Одговор:3, 1, 4,  2            (2/0) Укупно2 

4. Одговор: 

a) наука о старим писмима (помоћна историјска наука која се бави проучавањем старих писама)  (1) 

б) атинско племство-аристократија (крупни земљопоседници; они који потичу од племенитих очева) (1) 

в) наследници Александра Великог ( Александрове војсковође које су постале нови владари након 

његове смрти)             (1)  

г) државни робови у Спарти(1)Укупно4 

5.  Одговор:а) Кеопс (Хуфу), Микерин (Менкауре), пирамида  (1/0) 

б) Колоније, Картагина (Карт-Хадашт), Тунису    (1/0)Укупно2 

6.   Одговор:4, 1, 2,3(2/0) Укупно2 

7.  Одговор:а) Јевреји (Хебреји), јудаизам    (1/0)б) Ахајаца(Грка)  и Тројанаца,   (1/0) 

                     в) Илијада (1) 

                     г) установа политичког прогонства у Атини (уведено ради спречавања моћних појединаца да 

преузму велику власт у граду и обнове тиранију)   (1)Укупно 4 

8.  Одговор:   Т ,Т , Н,  Н    1+1+1+1Укупно4 

9.Одговор:  4  ,1, 3,  2(2/0) Укупно2 

10. Одговор:  а) 586 год.прен.е.,  (1) б) 499- 494 год.прен.е. (1)  в) 421.год.прен.е. (1)  

г) 362.год.прен.е.(1)Укупно4 

11. Одговор:  а) Аполону, уДелфима , (1) б) 480.год. прен.е. ГрцииПерсијанци, (1/0)  

                       в) Персија (1)Укупно3 

12.  Одговор:  Први ред :  битканарециГраник, 334.год. прен.е., МалаАзија    (2/0) 

Други ред :биткакодИса, 333. год. прен.е., југМалеАзијекаСирији (Киликија)     (2/0) 

Трећи ред: биткакодГаугамеле, 331 год. прен.е., Месопотамија  (2/0) Укупно  6 

13. Одговор:  а) Александрија, Египту, 332. год. прен.е.  (1/0)  

б) Птолемеида, библиотека (1/0)Укупно 2  

14. Одговор:  а) Тукидид   (1) , б) Фидија,(1) в) Хомер, (1) г) Мирон   (1) Укупно4 

15. Одговор:  Кносос  4 , Теба  2 , Троја 1 , Спарта 3     (2/0) Укупно 2Укупно 43 бода 

Iместо43-41II место 40-38IIIместо 37-34 

Наокружно (градско) такмичењећесепласиратиученицикојиимају34ивишебодова. 

 


