
1.Стари Египћани сахрањивали владарe у грађевине које постоје и данас То су?      

  А) зигурати Б) храмови В) маузолеји Г) пирамиде 

2.Који је народ у старом веку веровао у само једног бога?  

А) Египћани Б) Феничани В) Грци   Г) Јевреји 

3.  Како се назива владавина народа у Старој Грчкој? 

Одговор: _______________________________ 

4. Наведи на основу карте државе Старог истока. 

1) ________________________ 

2) ________________________ 

3) ________________________ 

4) ________________________ 

5) ________________________ 

 

5. Титула владара у Старом Египту? 

Одговор: 

______________________________ 

 

6. Шта значи назив Месопотамија?  

А) плодни полумесец   

Б) међуречје  

 В) дар Нила   

Г) владар Египта 

 

7.Повежи градове-државе Старе Грчке са територијом на којој су настали. 

А) ____ Кносос  1) полуострво Атика 

Б) ____ Спарта  2) Мала Азија 

В) ____ Атина   3) на Пелопонезу 

Г) ____ Микена  4) острво Крит 

 

8. Пажљиво погледај табелу и одговори на питања. 

 

Рат Грчко–персијски ратови Пелопонески рат 

 

Године 499–449. пре н.е. 431–404. пре н.е. 

Узрок Персијанци хоће да покоре 

Грчку 

Борба за превласт у Грчкој 

Повод Јонски устанак Пљачкаши упад Спартанаца уАтику 

Победници Грци Пелопонески савез (Спарта) 

 

А) Шта је био повод грчко-персијских ратова?Одговор: ____________________________ 

Б) Шта је био узрок Пелопонеског рата?Одговор: __________________________ 

В) Када се догодио Пелопонески рат?Одговор: ___________________________ 

Г) Ко је победио у грчко-персијским ратовима?Одговор: ______________________ 



9. Оба текста приказују исти историјски појам. Пажљиво прочитај текстове и одговори на 

питање. 

А) Биће из египатске митологије које је приказивано са главом жене и телом лава који лежи. 

Сматрано је чуварем врата у загробни свет, те су његове статуе постављане у близини гробница. 

Б) Биће из грчке митологије које је приказивано са главом жене, телом лава и орловским крилима. 

Чекало је намернике, постављало им загонетку и убијало све који не би тачно одговорили. 

1) Како се зове описано митолошко биће? Одговор: ____________________________ 

2) Које биће је негативно окарактерисано?   А)   Б)  

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

10. Из низа појава из прошлости Старе Грчке издвој оне које нису опстале до данас? 

демократија, остракизам, олимпијске игре, ареопаг, алфабет, трагедија, комедија, гимназија. 

Одговори: ________________ и ________________. 

 

11.Како су Римљани називали освојене области изван Италије (Апенинског 

полуострва)?_________________ ______________________________ 

 

12.Из низа појава из прошлости Старог Рима издвој оне које нису опстале до 

данас. римски бројеви, говорништво, славолуци, хришћанство, мозаици, весталке, библиотеке, право, 

терме. 

Одговори: ________________ и ________________. 

13. Пажљиво прочитај историјски извор и одговори на питање. 

„ Представе које је приређивао за народ биле су тако многобројне, са тако разноврсним програмом и 

тако величанствене као никад дотле. Приређиване су не само на Форуму и у амфитеатру него и 

другде. Понекад су то биле само борбе животиња, понекад атлетске утакмице, и за њих је поставио 

на Марсовом пољу арену са седиштима од дрвета. Август је приредио и представу поморске битке, 

ради које је близу Тибра ископао језеро.“ 

Из које епохе римске историје потиче историјски извор? 

А) Република    Б) Краљевство  В) Принципат  Г) Доминат 

14. Многи градови некадашњег Римског царства налазили су се на територији данашње 

Србије. Повежи имена античких градова са њиховим данашњим називима. 

А) ________ Сингидунум   1) Земун 

Б) _________ Виминацијум   2) Сремска Митровица 

В)_________ Наисус    3) Костолац 

Г) _________ Таурунум   4) Београд 

Д) _________ Сирмијум   5) Ниш 

 


