Од осмака до свакога ђака

» ИСТОРИЈА «

ОШ „Лаза Костић“ Нови Београд

Од осмака до свакога ђака

1. Заокружи име народа чија је религија у старом веку била једнобожачка:
а)
б)
в)
г)
д)

Египћани
Сумери
Јевреји
Индуси
Кинези

2. Додај речи које недостају:
Атину су основали ________________ на полуострву _______________, а Спарту
___________________ на полуострву __________________.

3. Повежи римске богове са одговарајућим грчким боговима:
Јунона
Минерва
Нептун
Јупитер

Зевс
Атина
Хера
Посејдон

4. На слици се налази (напиши име испод слике):

____________________________

5. Којим догађајем је почела Велика сеоба народа (заокружи):
А) оснивањем грчких колонија на Сицилији
Б) доласком Хуна у Европу
В) Битком на Маратонском пољу
Г) Македонским освајањем Персије
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6. Поређај догађаја хронолошки тако што ћеш поређати бројеве од 1 до 5
___ крунисање Карла Великог
___ Маричка битка
___ Добијање црквене самосталности и оснивањем српске архиепископије
___ објављивање Душановог законика
___ пад Западног римског царства

7. За време ког српског владара је кован први новац?
__________________ (напиши име)

8. Поред фотографије манастира напиши име оснивача и име манастира.
(манастири: Студеница, Жича, Грачаница)
Владари: велики жупан Стефан Немања, краљ Милутин, краљ Стефан Првовенчани

1.______________________

2.___________________

3.______________________

9. Повежи године са догађајима:
1. Косовска битка
2. Колумбово откриће Америке
3. Велика сеоба Срба
4. Велики бечки рат
5. Крај династије Немањића

а) 1683-1699.година
б)1389.г.
в) 1492.г
г)1690.г.
д)1371.г.

10. Прочитај историјски извор и одговори на питања после текста:
,,...пловило се ка југозападу по мору које је било најнеповољније на читавом досадашњем
путу. Примећени су албатроси, а једна зелена птица дошла је сасвим близу брода. Посада са
Пинте видела је трску, штап и једну дашчицу...“
а) Који догађај је описан?____________________
б) Које година се ово догодило?_______________
в) Ко је предводио експедицију?___________________
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11. Када почиње нови век и до када траје (године) ?
Нови век почиње______________године и траје до _____________ године.

12. Повежи уметнике и њихова дела:
1.Микеланђело
2.Леонардо да Винчи
3.Шекспир
4.Петрарка

а)Канцонијер
б)Монализа
в)Давид
г)Ромео и Јулија

13. Допуни текст речима и годинама које недостају:
Француска револуција почела је__________године. У то време Француском је владао
краљ _________________.
После убиства краља проглашена је________________. Док су на власти били
________________ почео је терор над политичким противницима.

14. После грађанског рата у САД је укинуто (подвуци реч која треба да стоји у продужетку:
грађанство, ропство, племство, кажњавање осуђеника).

15. Упиши године важне за Наполеонову владавину, поред наведених догађаја:
а) Проглашење за цара
__________
б) Напад на Русију
__________
в) Битка код Лајпцига
__________
г) Битка код Ватерлоа
___________
д) Издавање грађнског законика __________

16. Напишите имена људи који су на сликама:

1___________________________
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2.___________________________

3_____________________________

4._________________________________

17. Наведи главни узрок за почетак Великог рата и повод за почетак рата.
Узрок:_______________________________________________________
Повод:_______________________________________________________

18. Прочитај текст и одговори на питања:
,,Шестог априла око 7 сати дат је знак ,,ваздушна опасност“, јер су се Београду приближавале
две велике формације немачких бомбардера и ловаца са севера. Потрчали смо ка авионима,
чији мотори су веч били загрејани. Командир је викнуо:,,За мном! Пали и полећи по
патролама!“ Полетео . Полетео сам и после пет минута, на висини од 3000 метара, између
Батајнице и Панчева, приметио сам немачке авионе.“
а) Који историјски догађај је описан?
____________________________
б) Које године се одиграо?
___________
в) Шта је била последица овог догађаја?
_____________________________
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19. Када је завршен Други светски рат?(заокружи)
а) 1804.;
б) 1914.;
в) 1918.;
г) 1939.;
д) 1941. или
ђ) 1945.године ?

20. Објасни појмове:
Амнестија
Устав
Аутономија
Октроисан

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

21. Шта је покрет несврстаних?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Одговори:
1.В;
2.Јонци, Атика, Долци, Пелопонез:
3.Јунона-Хера; Минерва-Атина; Нептун- Посејдон; Јупитер-Зевс;
4.Александар Велики или Александар Македонски;
5.Б;
6. 2,5,3,4,1;
7.признати краљ Радослав Немањић или краљ Урош Немањић;
8. велики жупан Стефан Немања, краљ Стефан Првовенчани, краљ Милутин;
9.1-б, 2-в, 3-г, 4-а, 5-д;
10. А-откриће Америке, Б-1492, В)-Кристифор Колумбо;
11.1492, 1918.године;
12.1-в, 2-б, 3-г, 4-а;
13.1789.,Луј XVI, Република, јакобинци;
14.ропство;
15.1804., 1812.,1813.,1815.,1804.
16. вожд Ђорђе Петровић или Карађорђе, кнез Милош Обреновић, краљ Петар I
Карађорђевић, кнез Михајло Обреновић;
17. Аустроугарска тежња за ширење утицаја на Србију, атентат у Сарајеву;
18. Бомбардовање Београда и почетак рата (априлски рат), 1941., капитулација
Краљевине Југославије;
19. 1945.
20.помиловање, највиши правни акт неке земље, самосталност, подарен.
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