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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! 
 
 

Број поена 



1. У којој деценији, ког века  су се одиграли следећи догађаји? 

 деценија век 

а) Долазак Хуна из Европе у Азију ________ ________ 

б) Пад Западног римског царства ________ ________ 

в) Прве Олимпијске игре ________ ________ 

г) Милански едикт ________ ________ 

2. Пажљиво прочитај и одговори. 

    „Док је битка још била неодлучна и подједнако повољна за обе стране, изненада угледаше 60 

Клеопатриних бродова како дижу једра за одлазак и беже посред оних што су се борили.Ту 

Антоније очигледно показа да га не воде осећања заповедника..него да га вуче жена са собом..и да 

мора да иде за њом куд год она пође.. Клеопатра истакне знак на свом броду тако јој се Антоније 

примакне и буде узет на њену палубу.“ 

а) О којој поморској бици је реч?____________________________________________    

б) Када се она одиграла? ___________________________________________________ 

в) Против кога се Антоније борио?___________________________________________(име) 

 

3.Уписујући на линији бројеве од 1 до 5 хронолошки поређај наведене догађаје  

(1 за најстарији догађај) 

_____ Владавина Константина Великог 

_____ Трајаново освајање Дакије 

_____ Убиство Цезара 

_____ Владавина Филипа II 

_____ Доба Рамзеса II 

 

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

     а) Становници Месопотамије су живели у Сумеру и Акаду                                        Т     Н 

б) Капија богиње Иштар се налази у Вавилону                                                            Т     Н          

в)  Перикле је живео у 5.в.н.е.                                                                              Т     Н 

г) Амијан Марцелин је римски цар                                                     Т     Н 

                                                                                              

 5. Погледај слику и одговори. 
 

а) Како се зове ова грађевина?______________________________________ 

б) Коме је посвећена?_____________________________________(име) 

в) Где се налази? ______________________________________  

г) У коју сврху је грађена? ______________________________________ 

д) Како се зову још две такве грађевине саграђене у истој држави?__________________________ 

ђ) Како се зове објекат испред грађевине?_______________ 

 

 

 

 



 

 
    6. Погледај карту и одговори водећи рачуна о бројевима на карти: 
    а) Из ког периода римске државе је ова карта? ______________________________ 

б) Који градови су означени на карти датим бројевима? 

    1. ______________________    2. ________________________  

в) Како се зову  провинције означене датим бројевима? 

3. ____________________   4._____________________    

7. Пажљиво прочитај и одговори. 

   

    Отац мој...када сам још био дечак као војни заповедник је полазио у Шпанију...запитао ме је да ли 

хоћу да путујем са њим на бојиште. Када сам се ја обрадовао..рече ми.Учинићу ако ми даш реч 

коју тражим...заповеди да се ухватим за олтар и закунем да никада нећу бити у пријатељству са 

Римљанима. 

а) Ко се присећа овог разговора са оцем? _______________________________________(име) 

б) Како се звао његов отац? ____________________________________ (име) 

в) Како се зову њихови ратови против Римљана ?________________________________________ 

г) Које године почињу, а које се завршавају ти ратови?_____________________________________ 

 

8. Пажљиво прочитај и одговори. 

.".....У Риму управљају свим државним пословима. Све хитне ствари износе на расправу у Сенату и 

брину за спровођење сенатских одлука. Што се тиче рата власт им је ту скоро неограничена. 

Њихова је дужност да сазивају Скупштине. Државна благајна им је потпуно на располагању, троше 

онолико колико одлуче. 

а) Коју титулу носе људи описани у тексту?_______________________________________________  

    б) Како се зове то доба римске историје? _________________________________________________ 

    в) Напиши године почетка и краја тог периода?___________________________________________ 

 

 

1 

3 
4 

2 

 



9. Пажљиво прочитај и одговори. 

 

      „У другим земљама свештеници носе дугу косу а у ......се шишају. Други људи не живе са стоком 

а у......и то чине. Тесто месе ногама а блато којим облепљују куће месе рукама.Од свих домаћих 

животиња највише поштују краве. Свиње сматрају за нечисту животињу. Ако се свиња само уз пут 

очеше о некога од њих, он у оном оделу које је било на њему улази у реку и купа се.“ 

    а) О ком народу говори текст? ____________________________________ 

    б) Који историчар описује ове обичаје? ____________________________(име) 

    в) Чији је он историчар ?________________________________________ 

 

10. Пажљиво прочитај и одговори. 

 

„....метне на главу шлем.Остало одело већ је обукао у шатору. Шлем...био је од железа али се 

блистао као  чисто сребро.Штитник за врат био је такође од железа, украшен драгим камењем. 

Имао је мач нарочите тврдоће и лакоће који му је поклонио један краљ. Осим тога имао је и 

јахачку кабаницу...то је био поклон којим се град Родос обдарио..и ту кабаницу обукао би кад год 

би полазио у бој. Докле год би јахао кроз бојне редове јахао би другога коња свог Букефала је 

штедео јер је већ био прилично стар.“ 

а) Ко се овако спремао за битку? __________________________________________(име)        

б) Како се звао његов отац ?______________________________________________ 

в) Којом је државом владао ?_____________________________________________ 

  

11. Повежи личности и догађаје уписујући редни број на црту: 

                                           
1. Константин          а)  _____ Битка код Мулвијског моста 

2. Валенс           б)  _____ Битка код Хадријанопоља 

3. Ханибал              в) _____ Битка код Тразименског језера 

 

12. Подвуци реч која не припада низу: 

 

                а) Јерусалим – Тир – Сидон – Библос 

                б) Спарта – Асирци – Хетити – Персијанци – Сумерци 

                в) Хамураби – Вавилон – Персијанци – Законик 

 

 13. Поред значења упиши дати појам: 

 

           а)  Процес наметања римске културе и обичаја ______________________________                                                                                      

       б)  Државно уређење у Спарти ____________________________________________                                                                                

       в)  Народ у Атини_______________________________________________________    

                                                                               

 14. Подвуци само оне речи које припадају римској историји: 

 

       Фаланга   Терме   Хомер   Инсула    Овидије    Хипократ   Фарос   Форум   Цицерон   

        

15. Поред догађаја упиши годину: 

            а) Битка код Заме                                              ____________________ 

б) Подела Римског царства                                       ____________________ 

в) Битка код Херонеје                                         ____________________ 

г) Оснивање града Рима                                            ____________________ 

 

                

 



 
ПЕТИ РАЗРЕД - ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2016. године 

 

Бр. 
зад. 

КЉУЧ Бодови 

01. 

а)   деценија 8, век 4, (1/0) 
б)   деценија 8, век 5, (1/0) 
в)   деценија 8, век 8 (1/0) 
г)   деценија 2, век 4, (1/0) 
 

4 

02. 

а) Aкција   (1) 
б) 31.п.н.e.   (1) 
в) Октавијана   (1) 
 
 
 
 
 
 
 

3 

03. 5, 4, 3, 2, 1, (3/0))           3 

04. а)  Т  (1)      б)  Т  (1)      в)  Н  (1)      г)  Н  (1)  4 

05 

а)  пирамида (1) 
б) Кеопс(1) 
в)  Гизи(Египат)  (1) 
г)  гробница фараона(1) 
д)  Кефрен и Микерин (1/0) 
ђ) Сфинга(1) 

6 

 

06. 

а)  доба домината (доба царства)   (1) 
б)  1. Рим,       2. Медиоланум (Милано) (1/0) 
в) 3 Панонија   4 Галија (1/0) 
 

3 

07. 

а)Ханибал (1) 
б) Хамилкар  (1) 
в)  Пунски (1) 
г) 264.п.н.е.-146.п.н.е (1) 

4 

08. 

а)  Конзули  (1) 
б)  Република (1) 
в) 509.п.н.е.-27.н.е. (1) 
 

3 

09. 
а)  Египћани (1) 
б)  Херодот(1) 
в)  Грчки  (1) 

3 

10. 
а)  Александар Велики  (1) 
б)  Филип II (1) 
в)  Македонијом. (1) 

3 

11.  а)1, б) 2, в) 3,  (1) 1 

12 
 Јерусалим(1), Спарта(1), Персијанци (1) 
 

3 

13 

а) романизација(1) 
б) аристократско(1) 
в) демос(1) 
 

3 

14 
Терме   Инсула   Овидије  Форум  Цицерон  
 

1 

15 

а)  202. год.п.н.е.   (1) 
б)  395. год..н.е.    (1) 
в)  338. год.п.н.е.   (1) 
г)  753 .год. п.н.е.   (1)  

 

4 

УКУПНО 48 
 

прво место 48-47;                   друго место 46-45;                    треће место 44-43 

(уколико нико од такмичара нема 48-47 бодова, 

прво место је такмичар  који има највише бодова 

друго такмичар који има бод мање од првопласираног, 

треће место су сви они коју имају 90%  освојених поена на тесту) 

 


