
2007 

1. Поред године напиши ком миленијуму, веку и деценији она припада: 

2007 миленијум  век  деценија  

1991 миленијум  век  деценија  

489 миленијум  век  деценија  

 

2. допуни реченице: 

Друга деценија XVII века почиње са годином__________, а завршава се са годином 

_______. 

Десета деценија VIII века почиње са годином________, а завршава се са годином 

_________. 

 

3. У рату против Персије, Александар Велики је водио три велике битке. На линији поред 

године напиши где се битка одиграла: 

334гпне_______________ 

333гпне_______________ 

331гпне_______________ 

 

4. Заокружи: Александрово краљевство се распало на : 

Македонију,Сирију,Персију 

Грчку,Персију,Египат 

Египат,Сирију,Македонију 

 

5. Ромул и Рем су личности у легенди о оснивању Рима. На линији напиши три личности из 

легенде које недостају:_________________________________________________ 

 

6. Римском државом у доба републике управљали су:______________  _______________  

________________ 

 

7. После победе над Римљанима краљ Епира је изјавио:Ако Римљане победимо у још једном 

боју, потпуно ћемо пропасти. Одговори на питања: 

Како се звао епирски краљ који је изговорио ове речи? 

Који се израз данас употребљава за победу уз тешке губитке? 

 

8. Историја римског царства дели се на два раздобља: принципат и доминат. На линији 

поред имена цара напиши у ком је од два раздобља владао: 

Октавијан Август_____________ 

Диоклецијан________________ 

Константин__________________ 

 

9. Подвуци имена две личности које су биле савременици (који су живели у исто време)  

Херодот       Цезар    Ханибал     Демостен   Диоклецијан   Филип II 

 

 

 



10. Линијом повежи догађај и одговарајућу личност: 

Битка код Саламине Ханибал 

покоравање Грчке Гај Јулије Цезар 

Битка код Кане Темистокле 

Освајање Галије Филип 2 

 

11. На линији поред објашњења појма, напиши назив појма: 

Основна јединица римске војске била је __________________________ 

Свечана поворка којом се прослављала победа звала се______________________ 

примање римских обичаја,начин живота,латинског језика и културе назива 

се:____________________________ 

 

12. На линији испод капитла стуба, напиши наив стила у грчкој архитектури који он 

представља: 

                             
_____________________     ________________________   _______________________ 

 

13. Повежи личност са занимањем тако што ћеш на линији испред имена уписати 

одговарајући број: 

 

 Цицерон 1. филозоф 

 Мирон 2. Историчар 

 Платон 3. Беседник 

 Еурипид 4. Вајар 

 Тацит 5. Писац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Римљани су имали исте богове као и Грци, али су их другачије назвали. На линијама упиши 

грче и римске називе богова: 

Грчки  Бог  Римски  

 Врховни бог  

 Бог рата  

 Бог мора  

 Богиња мудрости  

 

15. Бројевима од  1 до 5 хронолошки поређај догађаје: 

____  Маратонска битка 

____ Други пунски рат 

____ оснивање Рима 

____ Пелопонески рат 

____ златно доба Атине 

 


