
 

 

ПЕТИ РАЗРЕД - ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2019. године 

 

1. Пажљиво прочитај и одговори. 

"Варварске хорде су три дана непрекидно пљачкали и пустошили град. Становници Рима 

могли су да нађу уточиште у хришћанским црквама које је Аларих, будући да је и сам био 

хришћанин, поштедео разарања. То је оставило снажан утисак на савременике " 

а) О ком народу је реч?    

б) Када је разрушен Рим?    
 

2. Заокружи Т ако је тврдња тачна, а Н ако је нетачна. 
а) Цицерон је грчки филозоф. Т Н 

а) Дионис је писац комедија. Т Н 

б) Сократ је беседник. Т Н 

в) Гилгамеш је писац трагедија. Т Н 

г) Аристотел је филозоф. Т Н 

 

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

(1 за најстарији итд.): 

  Милански едикт 

  Велика сеоба народа 

  Владавина Александра Великог 

  Подела Римског царства 

  Битка код Хадријанопоља 

 

4. Пажљиво прочитај и одговори. 

"... Постоје два дела града. Дели га наиме, по средини река која се зове Еуфрат, велика, 

дубока и брза река, која тече из Арменије... У средини овог храма саграђена је јака кула, а 

на њој друга, а на овој још једна и тако редом. Свега осам кула... На највишој кули налази 

се велики храм..." 

а) О ком граду је реч?      

б) Који историчар описује тај град?   ( упиши име) 

в) Ком богу је посвећен храм на највишој кули?  ( упиши име бога) 

 

5. Повежи богове држава старог века уписујући редни број на линији: 

  Арес 

1. Ра (Ре)   Хад 

2. Озирис   Јунона 

3. Нептун   Посејдон 

4. Хера   Марс 

5. Иштар   Шамаш 

 

6. Попуни празна места у табели. 

 

Године Доба Држава 

753.п.н.е. – 509.п.н.е.  Рим 
 царства Рим 

336. год.п.н.е. - 30 год.п.н.е. 
(друга половина IV в.п.н.е. - друга половина I в.п.н.е.) 

  

од краја III века н.е. - 476. год. н.е.   



 

 

7. Погледај слику и одговори на питања: 
 

 

1.Како се зове ова грађевина?   

2.Који је стил градње?    

3. Где се налази?   
 

8. Одреди тачну годину када су се одиграли следећи догађаји? 

 
а) Долазак Хуна из Азијe у Европу    

б) Пад Западног римског царства    

в) Прве Олимпијске игре    

г) Милански едикт    

д) Битка код Аускулума    

 

9. Пажљиво прочитај и одговори. 
 

"Саму осуђеницу стављају у носиљку и покривену тако да се и глас не може чути изнутра 

носе преко Форума. Сви се ћутке уклањају с пута и без гласа испраћају носиљку у 

страшној потиштености и нема ужаснијег призора од тога нити дана када град трпи дубљу 

тугу.Када она сиђе, лестве се подижу и просторија се покрива набацивањем земље одозго 

тако да се то место изравна..." 

а) Чије су то осуђенице?     

б) Због чега су осуђиване?    
 

10. Поред године упиши догађај везан за ту годину: 

а) 334. год.п.н.е. -    

б) 490. год.п.н.е. -    

в) 395. год.н.е. -    
 

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

 

1. Максенције   Битка код Мулвијског моста 

2. Валенс   Битка код Хадријанопоља 

3. Фламиније   Битка код Тразименског језера 



 

 

2 

3 1 

12. Пажљиво прочитај и одговори. 

"...Представе које је приређивао за народ биле су тако многобројне, са разноврсним 

програмом и тако величанствене као никад дотле. Ако би било донесено нешто необично и 

занимљиво, показивао је то народу на било коме месту у вароши; тако на пример показао 

је у сенату носорога, у позоришту тигра у скупштини змију педесет лаката дугачку" 

г) Који владар је све то радио?  (име и презиме) 

д) Када је владао?     

ђ) Који је то период историје те државе?      
 

13. Пажљиво прочитај и одговори. 

Отац мој Хамилкар, још док сам био дечак, није ми тад било више од девет година, као војни 

заповедник полазио је у Шпанију запита ме да ли хоћу да путујем са њим на бојиште.Када 

сам се ја томе обрадовао...мени заповеди да се ухватим за олтар и закунем да никад нећу 

бити у пријатељству са Римљанима.Ту заклетву коју сам дао оцу, сачувао сам све до ових 

година... 

А) Ко даје заклетву оцу?    

Б)У ком рату је учествовао?    

В) Од када до када је трајао?   
 

14. Објасни значење следећих појмова: 

а) Легија -      

б) Тријумф -     

в) Романизација -      

г) Провинција -    

д) Полис -     
 

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

године где је Александар победио у познатим биткама. 
 

 Битка година 

1.   

2.   

3.   

 



 

 

                      ПЕТИ РАЗРЕД - ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2019. године 

Бр. 

зад. 
КЉУЧ 

Бодови 

 

 

01. а)  Визиготи   (1)  б)  410.н.е.  (1) 2 

02. а)  Н  (1)      б)  Н  (1)      в)  Н  (1)      г)  Н  (1)      д)  Т  (1)       5 

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

04. а)  Вавилон   (1)  б)  Херодот   (1)    в)  Мардук   (1)                                                 3 

05. 5, 2, 4, 3, 5, 1   (1+1+1+1+1+1+1) 6 

06. 

I ред: краљеви   (1) 

II ред: 27.п.н.е. – 476.н.е.,Рим   (1/0) 

III ред: хеленизам, Македонија   (1/0) 

IV ред: доминат,  Рим (Римско царство)   (1/0) 

4 

07. 1.Ерехтејон(1)   2.Јонски(1)   3.Акропољ(1) 3 

08. А) 375.н.е.  Б) 476.н.е.  В) 776.п.н.е   Г)330.н.е.    4 

09. 
а)  свештенице богиње Весте (1) 

б) због тога што прекрше завет и удају се (1) 
2 

10. 
1. Битка код Граника(1)   2. Битка на Маратону(1) 

3. Подела Римског царства(1) 
3 

11. 1.   2.  3. (1/0) 1 

12. 
а)  Октавијан Август   (1)б)  27. год.п.н.е. - 14. год.н.е.   (1) 

в)  принципат   (1)     
3 

13. А) Ханибал(1)  Б) 2.пунски рат(1)    В) 218-201 п.н.е. (1) 3 

14. 

а)  Основна јединица римске војске.   (1) 

б)  Свечани улазак у град после победе.   (1) 

в)  Процес прихватања римског начина живота (културе, језика, 

     обичаја).   (1) 

г)  Освојена област изван Италије (Рима, Римског царства).   (1) 

д) Град-држава.   (1)     

5 

15. 
1. Граник 334. год.п.н.е (1/0)   2.Ис 333.г.п.н.е  (1/0)  3. Гаугамела 331.г.п.н.е 

(1/0) 
3 

1.место   50-49      2.место    48-47       3.место 46-45                  УКУПНО 50 

Уколико нико од такмичара нема 50 поена прво место је такмичар који има највише бодова, 

друго место такмичар који има бод мање од првопласираног, треће место су сви они који 

има 90% освојених бодова  
 


