
1. Култура старог века
1. 1. Религија и култура Старог истока
1. Топогрaфија Старог истока 
А) Кину – 2.     Б)Б)Б  Месопотамија – 7.     В)В)В  Јудејe – 4.    Г)Г)Г  Феникијe – 3.    Д)Д)Д  Индијe – 6.     

2. Личности Старог истока (I)
А)А)А ХамурабиХамураби – I Дарије;    Б)Б)Б  I Дарије  – ДавидДавид    В)В)В КсерксКсеркс – Хамураби;    Г)Г)Г I ДариДаријеје  – Ксеркс 

3. Личности Старог истока (II)
А)А)А  Хамураби   Б)Б)Б  Соломон   В)В)В  Дарије   Г)Г)Г  Кеопс

4. Појмови везани за Стари исток
а) монотеизам   б)б)б  политеизам   в)в)в  деспотизам

5. Кључне речи историје Старог истока
Египат: земљорадња са наводњавањем, фараон, мумија
Персија: Ксеркс, Дарије, верски дуализам
Јеврејски народ: Давид, Израел, Вавилон
Изостаје: браманизам

6. Религије и цивилизације

Извор Карактер вере Цивилизација Име бога Једно географско име
A Политеист Месопотамија Анунакик Нпр. Тигар, Еуфрат

Б Монотеист Јевреј Бог Нпр. Палестина
В Политеист Египат Озирис Нпр. Нил

7. Религија Египћана 

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант објашњава египатско веровање у загробни жи-

вот 1
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1. 2. Упоређење инфор-
мација које потичу из 
различитих типова из-
вора.

4. 4. Битна и мање бит-
на гледишта, процене 
чинилаца. 

Матурант ће на основу слика установити да веровање 
Египћана у загробни живот откривају обичаји приликом 
сахрањивања. Загробни живот је могућ само ако је тело 
очувано, због тога су умрле балсамовали (мумија).
Египћани су загробни живот замишљали по узору на 
овоземаљски живот. Смештене фигурице у гробу прика-
зивале су догађаје из свакодневног живота, дух умрлог 
подноси жртву Озирису владару подземног света који – 
указујући на улогу Нила у  саобраћају– стиже у подземни 
свет бродом. Чин владара подземља означава круна 
фараона коју носи Озирис.
На основу извора матурант може доћи до закључка да по 
египатској религији умрли мора полагати рачуне о 
овоземаљском животу, ако је учинио више добрих дела, 
онда ће му припасти вечити мир. 
Из извора ће истакнути оне детаље, који дају ин формације 
о свакодневном животу Египћана у Старом веку: нпр. 
владар суди потчињеном,  појављује се гајење животиња. 
Имена материјала, заната и трговине, која се могу откри-
ти у текстовима, доводе до закључка на појаву бродарења 
на врху ивице сунчевог брода.
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4 Култура старог века

Становиште процене Оптимално решење Поени

2. 1. Препознавање ис-
то ријских појмова, њи-
хово исправно кориш-
ћење.

Са становишта задатка мање је важан опис детаља веза-
них за сахране, упознавање света богова.
Матурант исправно користи религиозне називе коришћене 
у Египту у старом веку: Озирис владар подземља, дух ум-
рлог, загробни свет, мумија итд.

Уређеност, Уређеност, Уређеност језичка 
исправност

Јасан ток излагања, језичка исправност, правопис. 1

8. Развој писмености

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант приказује писма која су била у употреби на Ста-

ром истоку, околности настанка ових писама и њихову 
функцију.

1

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 2. Упоређивање ин-
фор мација која потичу 
из различитих извора.

1. 3. Тумачење сликов-
них извора према зада-
тој тачки гледишта.
1.4. Коришћење ис то-
ријских атласа за при-
бављање знања.

3. 7. Познавање имена 
и редоследа, као и нај-
важнијих каракте рис-
тика великих исто-
ријских епоха. 

2. 1. Препознавање ис-
то ријских појмова, њи-
хово исправно кориш-
ћење.

Матурант на основу писаних извора процењује различите 
функције писма: мистични текстови (нпр. према извору 
хтели су исклесати неки натпис са радницима), који су 
врло често бивали и украс те површине где су постављени 
(клесане, односно сликане површине – може поменути и 
према сликовном или према писаном извору), правни до-
кументи, потврда уговора (доказивање власништва: 
„преписујем на тебе”), званична администрација (извор је 
један улог).
На основу сликовних извора може се указати на функцију 
писма и  може се  навести коришћени материјал (који је 
зависио од локација): папирус у Египту, глина у 
Месопотамији. Могу се разликовати типови знакова пис-
ма: хијероглифско писање је систем знакова који користи 
један или више сугласника, речи и знакова за објашњење, 
клинасто писмо се састојало од слогова и знакова за 
појмове, а феничанско писмо је било гласовно. Уз помоћ 
карте историјског атласа могу се навести цивилизације, у 
којима су настала различита врста писама. (Египат, су-
мерски државе-градови, феничански трговачки градови.) 
Из историјског атласа се може још прочитати, да је сачу-
вано 22 хиљаде глинених плоча са клинастим писмом 
из библиотеке Ниниве.
Матурант може приказати историјску позадину настанка 
писма: Настанак и ширење писмености у речним култура-
ма је произишло из свакодневне потребе као што је: по-
пис приноса, текстови коришћени приликом верских 
церемонија, а код Феничана за трговачке послове.
Посебни друштвени слој, писари, имали су задатак и при-
вилегију познавања писма.
Матурант ће из задатих кључних речи одабрати оне које 
највише одговарају приказивању настанка писмености 
(глинена плоча, папирус, попис, свештеници, гласовно 
писмо, писар, клинасто писмо, попис, надгробни натпис, 
библиотека) и правилно ће именовати типове писама 
(хијероглифе, клинасто писмо, гласовно- словно писмо). 

10

Уређеност, Уређеност, Уређеност језичка 
исправност

Јасан ток излагања, језичка исправност, правопис. 1



5Култура старог века

9. Слика Египта у старом веку
а)а)а  В;   б)б)б  А;  в)в)в  Б;

10. Текстови  о Египту у старом веку из два уџбеника
а) а) а Текст уџбеника из 1966: А, Б, Г / Г / Г Текст уџбеника из 1998: В, Д, Д, Д Ђ
б) б) б Треба подвући: незадовољство потлачених; потлачене масе; израбљивање; класна борба; 
притисак
в)в)в  Књиге писане у периоду социјализма морале су садржати марксистичко објашњење класних 
борби док књиге писане након промене режима то не садрже(1 бод). То се јасно може видети 
код ова два текста која приказују Египатску државу у старом веку. (1 бод).
г)г)г  Старо царство и период Првог прелазног доба.

11. Промене јеврејске религије
1. –Г    2. – А; 3. – Б;  4. –В; 5. Д;  6. –Ђ;
12. Египатски фараони

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант се концентрише на улогу фараона у економс-

ком животу 1
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1. 1. Сабирање инфор-
мација из историјских 
извора формулисање 
закључака (предметни, 
писани итд.)
3. 7. Познавање имена 
и редоследа, као и нај-
важнијих карактеристи-
ка великих историјских 
епоха. 
2. 1. Препознавање ис-
то ријских појмова, њи-
хово исправно кориш-
ћење.

Матурант наводи детаље који се односе на моћ и економ-
ску улогу фараона: нпр. државне надзорнике поставља 
фараон, складиштење житарица по фараоновој наредби. 
Фараонове палате су центар економског живота, фараон 
је египатском народу обезбеђивао благостање. На основу 
свог знања указује да је фараон стајао на челу ризнице и 
управљао државним  залихама племенитих метала, кон-
тролисао је убирање производа и расподелу за време 
несташица. Матурант закључује уз помоћ извора да је 
економија централизована, користе наводњавање. 

Матурант исправно користи појмове који се односе на те-
му (нпр. фараон, дворска економија, безгранична власт, 
земљорадња уз наводњавање.)

5

Уређеност, Уређеност, Уређеност језичка 
исправност

Јасан ток излагања, језичка исправност, правопис. 1

13. Монотеистичка религија јеврејског народа

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант описује јеврејску религију  у старом веку на ос-

нову задатих ставова. 3
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1. 1. Сабирање инфор-
мација из ис торијских 
извора (предметни, пи-
сани итд.)

3. 7. Познавање имена 
и редоследа, као и нај-
важнијих   карактерис-
тика великих историј-
ских епоха.

Матурант ће на основу извора установити главне перио-
де у формирању јеврејске вере. Јахве од ратоборног бога 
јужних крајева постаје бог олује и грмљавине (Б), Бог 
јеврејског народа (Г) и на крају бог Створитељ и 
Садржитељ живота (А). Истакнуће карактеристике моно-
теизма.

Извори указују на то, да Бог не тражи само побожна дела  
од верника, него успоставља са њима  лични контакт (Г), 
пред свој народ поставља моралне захтеве (В). Ова лич-
на веза, савезништво између Бога и народа Израиља ва-
жан је елеменат јеврејске културе.

9



6 Култура старог века

1. 2. Развитак демократије у Атини
14. Основни појмови грчке демократије
Треба да се подвуче: демократскији, тиранин, остракизам, стратеге, аркхонат, маратонским

15. Локалитети грчке историје
По редоследу уписа у табели: Г– Атина / Ђ– Милет / Д– Саламина /А– Термопилски кланац

16. Институције aтинске демократије (I)
Тврдње Текст Слика Оба Ни један

У Атини народ има већу политичку улогу него аристокра-
те. X

На челу Атине постављени су представници који су изаб-
рани жребом. X

Власт и  економија државе се базира на раду народа.

Сваки пуноправни грађанин имао је право учешћа у 
решавању јавних послова. X X

Увођењем дневница омогућено је и најсиромашнијима 
учешће у решавању јавних послова. X

17. Атина у доба Перикла
а)а)а  демос (народ)
б)б)б  аристократе
в)в)в  аристократски ставови  
г)г)г  значи  демократију
д)д)д  Јер то је политички летак, чији је  циљ изношење и осуда негативних појава
ђ)ђ)ђ  нпр. држање Атине према својим савезницима; демагогија у народној скупштини

Становиште процене Оптимално решење Поени

4. 1. Да уз помоћ изво-
ра буде способан при-
казати са различитих 
тачака гледишта улогу 
историјских личности у 
формирању догађаја 
2. 1. Препознавање ис-
торијских појмова, њи-
хово правилно кориш-
ћење.

Јеврејски народ током историје мора сведочити о Богу 
пред другим народима.
Матурант може истаћи да  јеврејска религија у правом 
смислу речи није имала оснивача: оснивач је сам Бог, који 
је путем патријарха, а касније путем Мојсија објавио своје 
законе људима. Касније су то  наставили краљеви, про-
роци, дело Мојсијево су обновили  (Ђ)
Матурант правно користи појмове који су битни за опис 
теме (нпр. монотеизам, свештеник, пророк, краљ, храм, 
Стари завет)

Уређеност, Уређеност, Уређеност језичка 
исправност

Јасан ток излагања, језичка исправност, правопис. 4



7Култура старог века

18. Институције Атинске демократије (II)

19. Атина и Спарта

Атина
a председавање

б жребање

в жребање

г избори

д може спровести своје одлуке

ђ жребање

Спарта
е вето

ж избор ускликом

з избор

и води као војсковођа

ј контролише

Треба заокружити: в, е

20. Драконови закони
а)а)а  2. (члан надлежног суда у предметима убиства)
б)б)б  Казне су у принципу веома строге (1 поен), али је  поступак обазрив, и у случају ненамерног 
убиства даје могућност  бега извршиоцу или на споразум (заправо позивајући се на ово, било 
ко је могао побећи у иностранство  (1 поен)), стога се закон није сматрао строжијим, него што 
је била пракса у старом веку
в)в)в  циљ му је (у случају убиства човека, путем обезбеђивања законом регулисаног поступка) 
спречавање крвне освете.

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант приказује и оцењује функционисање система 

демократских институција Атине 1

К
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Е
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1.  2. Упоређење инфор-
мација које потичу из 
различитих извора.

1. 9. Осетљивост према 
детаљима приликом об-
раде и анализе извора

2. 1. Поистовећивање 
историјских појмова, 
њи хово правилно ко-
ришћење.

Уз помоћ слике установљава да је основно обележје 
атинског модела демократије – одлучујућа улога народне 
скупштине и именовање представника жребањем или 
избором. Текст приказује демократију као  владавину на-
рода. Тврдње   у  тексту  – свако учествује у јавним служ-
бама и свако може да каже своје мишљење – оправдава 
слика.
Власт народа доказује да   аркхонте који су раније били 
главни државни службеници – бирају су жребом, а Арео-
паг је био тада био надлежан само за породична права.
Матурант може установити да слика има васпитни циљ и 
рађена је у данашње време а да је аутор текста савреме-
ник  који је симпатизер атинске демократије. Према слици 
реч „свако” односила се само на пуноправне грађане 
(слободне мушкарце старије од 18 година рођене у Ати-
ни) – што доказује да у тадашњем јавном мњењу особе 
без грађанског права (нпр. жене) нису улазиле у састав 
демократије. 
Матурант правилно користи појмове потребне за 
приказивање епохе (нпр. народ, народна скупштина, из-
бори, жребањем, архонт)

10

Уређеност, Уређеност, Уређеност језичка 
исправност

Јасан ток излагања, језичка исправност, правопис. 1



8 Култура старог века

21. Појмови света полиса
полис: Град-држава – јединство највишег ранга у смислу политике и у старом веку у Хелади  
архонт: водећи службеник града-државе у грчким полисима у аристократској републици која је 
настала после краљевства
тиранин: грчка реч, означава тиранију, диктаторски облик владавине у старој Хелади у VII–VI 
веку пре Хр. 
еклесија: народна скупштина у старој Атини

22. Солонове и Клистенове реформе

Солон
Б и Д подела служби према имовинском стању

Г и Ж у спорним предметима обавезан је свако заузети становиште

Клистен
Е и А о изгнанству одлучују гласањем на црепу 

В и Ђ Територијална подела Атине 

23. Развој демократије у Атини (I)
А извор: а)а)а  Клистен   б) увођење остракизма (гласање на цреповима)   в)в)в  спречавање настанка 
тираније
Б извор: а)а)а  Солон   б)б)б  подела атинских грађана на имовинској основу   в)в)в  и најсиромашнији су 
имали право гласа, вредније занатлије су могле остварити свој утицај.
В извор: а)а)а  Темистокле    б)б)б  градња поморске флоте, одбрана Атине   в)в)в  Победа  над Персијанцима 
код Саламине, тако је Атина постала водећа сила у грчком свету / градња бродова, учешће у 
градњи бродова је јачало демос итд.
Г извор: а)а)а  Перикле   б)б)б  дневница за рад у суду   в)в)в  омогућено је и сиромашним грађанима да 
учествују у јавним пословима, смањује власт ареопага.

24. Пизистратова тиранија

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант приказује Пизистратов долазак на власт. 1

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 1. Скупљање инфор-
мација из историјских 
извора (материјални, 
писани итд.) формули-
сање закључака.

1. 11. Мишљење образ-
ложено чињени цама о 
противречним догађај-
има и особама.

4. 4. Разликовање и 
просуђивање битних и 
мање битних гледишта, 
процене становништва

Матурант на основу извора приказује Пизистратов дола-
зак на власт. Навешће  да му је управо народна скупшти-
на омогућила стварање организацију телохранитеља, на 
чему је заснивао своју тиранију. Може навести да је  Со-
лон упозорио Атињане на опасност од тираније.
Установиће да се  Пизистрат трудио да буде популаран. 
На основу тона извора, дугог времена на власти и сопст-
веног знања матурант може закључити да је Пизистрат  
био поштован у јавности, чему су допринеле и чињенице 
да је помагао грађевинарство и трговину, а то је доприне-
ло богаћењу Атине.  Извор указује на везе између еко-
номског развитка, пореза, и процвата државе. 
Матурант на основу свог знања може објаснити и друге 
узроке који су заслужни за развој  тираније: нпр. богаћење 
демоса, који није био задовољан својим политичким 
утицајем, економско слабљење аристократије која је же-
лела  да и даље  сачува своје  политичке позиције. Ова 
напета ситуација је омогућила, уз непоштовање закона, 
увођење тираније.

5
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Становиште процене Оптимално решење Поени

2. 1. Поистовећивање 
историјских појмова, 
њихово правилно 
коришћење.

Одговор првенствено мора да се концентрише на долазак 
Пизистрата на власт и на изградњу власти. Не треба опи-
сивати Пизистратовљеву делатност, његове мере.
Матурант правилно користи појмове који се односе на 
тиранију као облик владавине, и на  опис политичког 
јавног живота у Атини.

Уређеност, Уређеност, Уређеност језичка 
исправност

Јасан ток излагања, језичка исправност, правопис. 1

25. Развој демократије у Атини (II)

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант ће приказати реформе атинских политичара, 

које су  повећале економску и политичку моћ демоса. 3

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 1. Сакупљање ин-
формација из исто-
ријских  извора, форму-
лисање закључа ка 
(пред  метни, писани 
итд.)
3. 7. Познавање имена 
и редоследа, као и нај-
важнијих  карактерис-
тика великих исто-
ријских епоха. 

2. 1. Поистовећивање 
историјских појмова, 
њи хово правилно ко-
риш ћење.

Матурант ће информације из извора средити према зада-
тим тачкама гледишта. Пизистрат је повећао економску 
снагу демоса тако, што је земљорадницима дао зајам, 
али могу поменути градње и трговачке везе са другим по-
лисима. Политичку улогу демоса је повећао Солон, који је 
поделио службе према имовном стању, Клистен  је ста-
новништво поделио по територијалној основи, тако је 
власт аристократије сломио. У веће пет стотина могло се 
ући жребањем, тако је сваки грађанин имао једнаке 
могућности за учешће у јавним пословима. Темистоклеов 
програм градње бродова (извор само напомиње флоту) 
давао је посао  занатлијама.
Матурант ће на основу извора препознати да развој атин-
ске државе може поделити на етапе: република базирана 
на  имовинским класама (тимократија) → демократија.
Матурант правилно користи појмове потребне за развој  
атинске демократије (нпр. тиранин, имовинска основа, 
„веће пет стотина”, народна скупштина, остракизам)

9

Уређеност, Уређеност, Уређеност језичка 
исправност

Јасан ток излагања, језичка исправност, правопис. 4
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26. Организација спартанске државе

1. 3. Доба процвата и криза римске републике, развој самовласти
27. Криза римског сељаштва
а)а)а  о сељаштву
б) б) б Рат: 3., 5.  Економско такмичење: 1., 2., 4.
в)в)в  Име: Сципиоn Битка: нпр: Зама
Објашњење: Римски сељаци су ишли у далека подручја да ратују  надајући се ратном плену и 
богаћењу, али и плен и окупиране територије су приграбиле вође, отмени. Сељaци су осиро-
машили.
g)g)g  Најзападнија провинција: Хиспанија, најјужнија: Африка (на месту Картагине)

28. Изоштравање питања земљишта
а) а) а Hазив: сенат
Улога: управљао је покрајинама, имао је одлучујућу улогу у одлучивању, ко је могао унајмити 
државно земљиште на окупираним територијама.
б) б) б Hазив Витешки ред
Улога: прибављени политички утицај путем реформи (они су добијали права суђења), и обзи-
ром да приход државе потиче од пореза убраног од њих, а услед њиховог повећаног утицаја 
смањиле су се уплате у државни трезор, који се испразнио.
в) в) в Hазив: оптимати
Улога: као вође армије и државе најчешће су они имали удела у власти, добили су највише 
државног земљишта.
г) г) г Hазив: плебејци
Улога: нијшири слој, сељаци осиромашени у ратовима. Главни су им захтеви били да и они 
добију део државног земљишта.
д) д) д Hазив: пролетери
Улога: На основу Грахових реформи домогли су се земљишних поседа, тако су дошли у конф-
ликт са ранијим власницима земље.

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант ће приказати функционисање спартанске држа-

ве. 3

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 2. Упоређивање ин-
формација која потичу 
из различити извора.
1. 11. Формирање миш-
љења о противуречним 
догађајима и личности-
ма поткрепити докази-
ма.

2. 1. Препознавање 
историјских појмова, 
њи хово правилно ко-
ришћење.

Матурант ће из извора  сабрати институције спартанске 
државе и објасниће њихове функције (народна скупштина 
= збор војске, савет стараца [герузија], наследно 
краљевство). На основу извора и слике приказаће посту-
пак приликом доношења закона. Може поменути да изво-
ри не помињу ефоре (надзорнике), јер ова важна служба 
није имала улогу у доношењу закона (извршење, надзор)
Извор показује, да је улога спартанске народне скупшти-
не била ограничена. У битним питањима у принципу је од-
лучивала народна скупштина, али ово право је огранича-
вао савет стараца (герузија) и 2 краља: само су они могли 
предлагати законе и могли су игнорисати одлуку народне 
скупштине.
Матурант правилно користи потребне појмове за опис те-
ме (нпр. двојно краљевство, савет стараца, народна скуп-
штина, закон, олигархијска или аристократска држава).

9

Уређеност, Уређеност, Уређеност језичка 
исправност

Јасан ток излагања, језичка исправност, правопис. 4
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29. Ратови Рима

Словна ознака места Назив места Словна ознака описа 
догађаја

Редни број описа 
последица

а Кане Б 2.

б Зама Д 4.

в Фарсал В 5.

г Акциум Г 1.

д Капуа A 3.

30. Сула
а)а)а  конзул, диктатор, народни трибун, претор, квестор
б)б)б  одбија
в)в)в  Текстуални фрагменти: 1. „Да би наизглед остао праустав …” 2. „Обезвредио је законе и 
доносио нове законе.”   3. „…свако, ко се трудио да добије угледно име а погодно му је порекло, 
од тада је избегавао ову службу.”

31. Јулије Цезар
Треба уписати по редоследу: Спартак / Помпеј / конзул / први тријумвират / конзул / провинција 
/ трајан (дуговечни) / Рим / 48. пре Хр. 

32. Реформе  Грахових

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант оцењује реалност Грахових реформи. 1

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 1. Сакупљање ин-
формација из исто-
ријских извора, фор му-
ли сање закључака 
(пред метни, писани 
итд.)
1. 11. Формирање миш-
љења о противуречним 
догађајима и личности-
ма поткрепљено дока-
зима.
3. 6. Постављање кон-
кретних историјских 
дога ђаја у простор и у 
време.

2. 1. Установљење 
историјских појмова, 
њихово правилно ко-
ришћење.

Матурант ће из извора сакупити доказе, да једино решење 
кризе може бити аграрна реформа (нпр. били су осуђени 
на пасивност, јер је земља већ била у рукама богатих, а 
имања сиромашних су делом по наговору откупили, а де-
лом су насилно отели), и оне чињенице, које су спречава-
ле поновну поделу земље  на освојеним територијама 
(поседници су већ имали своја имања, уредили их, гради-
ли су тамо итд.).
Матурант процењује чиниоце који помажу успех реформи 
и оне који то спречавају, и на основу знања даје доказе за 
обе тврдње.  Мора истакнути, да мали поседи који су нас-
тали поделом земље нису могли опстати поред великих 
латифундија које  обрађују робови.. 
Установиће да је стање које извор приказује настало сре-
дином II века пре. Хр. после заузимања делова Средо-
земног мора (пунски ратови). Може указати да криза није 
решена аграрном реформом, већ  променом државног 
система, настанком самовладе. 
Матурант правилно користи појмове за приказивање епо-
хе (нпр. велика имања са робовском радном снагом, про-
летер,  аграрна реформа, Лицинијев аграрни закон, 
демагогија)

10

Уређеност, Уређеност, Уређеност језичка 
исправност

Јасан ток излагања, језичка исправност, правопис. 1
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33. Последице освајачких ратова

34. Август и Цезар

Није Август Образложење

В Јер потпора Августове власти била је њему подређена стража 
телохранитеља

Д Јер је Август задржао форме републике, није добио  наследне титуле 

Ђ Јер Октавијан није опростио Бруту и Касију, него се обрачунао са њима.

Е Јер Август није имао диктаторску функцију 

35. Систем принципата (I)
одобрава право деловања: А;   управља: Д;   прима чланове: Б;   врховна команда:   Г; испитује: 
В

36. Појмови римске историје
а)а)а провинција: покрајина изван Италије која припада Римској Империји. На челу је стајао наи-
меновани гувернер, становници су плаћали порез Риму. У доба принципата старе провинције 
су и даље остале под утицајем сената, а нове су потпале под царску управу.
б)б)б принципат: задржане институције републике, заправо монархијско државно уређење у Рим-
ском царству. Створио га је Август, који је, као „први на списку сенатора” (принцепс) сву власт 
централизовао и држао у својим рукама.

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант на основу слике и текста из уџбеника го-

вори о кризи републике. 4

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 1. Сакупљање информација 
из историјских извора, 
формулација закључака (пред-
метни, писани итд.)
1. 3. Тумачење слика као изво-
ра према датом становишту.
1. 5. Сакупљање информација 
и извођење закључака из 
једноставних статистичких та-
бела,  дијаграма, графикона,  
хронологија
3. 6. Постављање конкретних 
историјских догађаја у простор 
и у време.
3. 7. Познавање имена и ре-
доследа, као и најважнијих ка-
рактеристика великих и мањих 
историјских епоха. 
4. 1. Уређење према усвојеног 
разлозима и последицама.
2. 1. Препознавање историјских 
појмова, њихово исправно 
коришћење.

Уз помоћ слике и текста уџбеника сакупиће и 
анализираће последице освајачких ратова (питање 
земље, пропаст сељаштва, криза војске, 
формирање великих имања -латифундија итд.). 
Приказаће и елементе, који се налазе у  једном до-
кументу, нпр. Детаљи везани за  кризу војске (војна 
дисциплина, логистика), формирање великих 
имања. Наглашава да је описана епоха средина II 
век пре Хр., доба кризе републике, којој претходе 
римски освајачки  ратови.

Матурант ће навести узроке и последице кризе 
(нпр. у пропадању малих сељачких поседа није са-
мо војна служба узрок, него и ефикасније 
функционисање великих поседа који су располага-
ли великим бројем робовске радне снаге. Навешће 
да је криза имала војне и политичке последице.

Матурант правилно користи појмове епохе (нпр. 
освајања, провинција, изнајмљивање државне 
земље, оптимати)
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в)в)в диктатор: 510. пре Хр. створен је у Риму магистрат који би радио искључиво у случају изу-
зетно велике опасности. Од сената изабрана личност располагала је потпуном влашћу. Трајање 
његовог званичног мандата дозвољавали су максимално пола године. За време кризе репуб-
лике проширили су власт диктатора на неограничено време. 
г)г)г конзули: налазили се на челу Римске републике, бирани су од 510. пре Хр. на годину дана 
биране су две  особе. Задатак им је сазивање Сената и Народне скупштине, вођење њиховог 
рада, извршавање донетих одлука, суђење и вођење војске.

37. Августова спољна политика
а)а)а Објашњење ознака: тамно зелена: Територије Римског царства при доласку Августа на 
власт; светлије зелено: Августове победе; борбени знак: Акциум (31. пре Хр.) — Октавијан 
побеђује Антонија.
б)б)б  Август се бринуо о миру и сигурности Римског царства. (1 поен) Желео је да ратовима реши  
актуелне  проблеме, као и да обезбеди границу ослањајући се на природне границе (Рајна, 
Дунав). (1 поен)

38. Систем принципата (II)

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант објашњава систем принципата 3

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 2. Поређење 
информација из разли-
читих типова извора
1. 7. Скица друштвених 
односа, структура вла-
де.
3. 7. Познавање имена 
и редоследа, као и 
најважнијих каракте-
ристика великих 
историјских епоха.
4. 13. Препознавање 
улоге личности, партија, 
група у формирању 
појединих историјских 
догађаја.

2. 1. Препознавање 
историјских појмова, 
њихово правилно 
коришћење.

Матурант упоређује структуру власти са аутобиографијом. 
У тексту се величају традиције републике, а истовремено 
се може установити да је Август подредио себи институције 
републике.
самовлашће – нпр. многе функције су учвршћивале 
његову личну власт (конзул, император, пропретор, три-
бун). Мада није прихватио назив диктатора, располагао је 
неограничено целокупном војном и грађанскон влашћу 
главне републиканске службе попуњавао је не једну годи-
ну, већ дуже време. У тексту помињан „за време велике 
глади бригу о снабдевању” омогућило му је управљање 
Египтом и ризницом, што може матурант са слике устано-
вити.
Слика наглашава да се Августова власт заснива на војсци 
и преторијанцима односно контроли  Египта.
Извор наводи да је принципат окончао доба грађанских 
ратова и  кризу која је деценијама  потресала републику.
Коначни закључак матуранта могао би бити да Август док 
привидно чува републику, гради диктатуру. Од стране Ав-
густа изграђени систем владавине постојао је до III века 
пре Хр.
Матурант правилно  користи појмове епохе (нпр. прин-
цепс, принципат, природне границе, (Pax Romana)
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39. Августова пропаганда

1. 4. Свет религије, уметност и наука у античко доба 
40. Египатска, грчка и рана хришћанска вера
а)а)а Супротстављање грчке вере и раног хришћанства: 1, 3, 5, 6. 
б)б)б Супротстављање грчке вере и старо египатске вере: 2, 4.

41. Римска архитектура у старом веку

Број слике Слово извора Назив типа зграде
1. Г водовод

2. В купатило/терме

3. А храм

4. Б позориште

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант приказује и процењује средства Августове про-

пагандне. 3

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 1. Сабирање ин-
формација из исто-
ријских извора (мате-
ријални, писани итд.)
1. 2. Упоређење ин-
формација из различи-
тих типова извора
1. 3. Тумачење слика 
као извора према за-
датој тематици.
1. 11. Формирање миш-
љења о противуречним 
догађајима и личности-
ма потврђено докази-
ма.

2. 1. Препознавање 
историјских појмова, 
њи хово правилно ко-
ришћење.

Матурант испитује изворе као средства пропаганде, наво-
ди  различита средства у служби пропаганде: симболички 
приказ на  новцу, без обзира на матерњи језик, за сваког 
је разумљив, стигао је у све делове империје. На натпису 
у Анкари (који се могао читати у свим значајним градови-
ма) Август је при крају свога живота сумирао своју влада-
вину, оправдавао је своја дела. Његова биста уз помоћ 
ликовне симболике указује на божанско порекло Августа. 
Песме  Овидија величају култ бога Марса (осветољубиви 
Марс) – кога је Август наводио као свог претка. (Матурант 
на основу сопственог знања може навести да су Овидије, 
Вергилије и Хорације били чланови интелектуалног круга 
који је на иницијативу Мецене створио чврсту везу између 
политике и књижевности.)
Матурант може поменути, да је пропаганда била важно 
средство за учвршћење власти: била је у служби диктату-
ре. Важна тема је Августово порекло. Његова биста са  
ликом код ногу и на штиту упућује на његово божанско по-
рекло. Друга важна тема је Августова успешна „политика 
мира”. Имала је двоструку поруку: наглашаван је значај 
његових победа (текст, новац), с друге стране наглашава-
но је  да је његов циљ био да обезбеди мир, што потврђује 
мапа, јер су освајања била усмерена на обезбеђење  гра-
ница користећи при том природне границе за одбрану 
империје. 
Матурант исправно користи појмове доба принципата 
(нпр. републиканске институције, пропаганда, магистра-
ти, природне границе, легитимност)
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42. Римски урбанизам
а)а)а  на терме, храмове, кипове, рељеф
б)б)б  празновање, признање
в)в)в  Један:спектакл, организовање циркуских игара, подела пшенице,  а други: изградња, јавне 
зграде, подизање кипова. Други се сматра вреднијим.

43. Продужетак античке уметности
а)а)а  нпр. статуа Марка Аурелија на коњу б)б)б  нпр. славолук Септимија Севера
в)в)в  нпр. Трајанов стуб г)г)г  нпр. Партенон 
д)д)д  нпр. Пантеоновa статуа ђ) ђ) ђ нпр. У Епидауру позориште

44. Олимпијске игре некад и сад

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант упоређује олимпијске игре старог века са мо-

дерним олимпијадама. 1

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 1. Сабирање инфор-
мација из историјских 
извора (предметне, пи-
сане итд.)
1. 4. Коришћење ис-
торијских атласа за 
прибављање знања.
3. 6. Постављање кон-
кретних историјских до-
га ђаја у простор и у 
време.
3. 7. Нека карактерише 
разне историјске епохе 
из разних аспеката. 
4. 9. Приказивање ис-
торијских претходника 
актуелних догађаја.

2. 1. Поистовећивање 
ис торијских појмова, 
њихо во правилно ко-
риш  ћење.

Матурант зна да су прве олимпијске игре одржане 776. 
пре Хр. Установиће на основу историјског атласа да се 
Олимпија налази на полуострву Пелопонезу, и да је то 
био један од важнијих градова старе Грчке: ту се налази-
ло Зевсово светилиште и Зевсова статуа. (Може знати да 
су стари Грци и у другим градовима одржавали слична 
такмичења.)
У 1896. обновљене олимпијске игре новог века уведене 
су у духу оживљавања традиције старог века.
Матурант може упоредити игре старог и новог века. Из 
текста историчара повадиће гледишта за упоређивање 
(аматеризам и професионализам, телесна и духовна 
хармонија као циљ, мирни живот међу нацијама). Може и 
самостално установити гледишта (нпр. круг учесника, 
број такмичења, сталност локација, односно њихове про-
мене, правила, награде). Важно је наглашавање сличнос-
ти и разлике циљева (нпр. мисао мира), (стари век: мис-
тични циљ – поклон пред Зевсом, данас, мирна такмичења 
међу нацијама)
Матурант правилно користи појмове који су потребни за 
приказивање теме. (нпр. светилиште, стадион, свети врт, 
називе спортских дисциплина).

10

Уређеност, Уређеност, Уређеност језичка 
исправност

Јасан ток излагања, језичка исправност, правопис. 1



16 Култура старог века

45. Водич у једном римском граду у старом веку

46. Два историчара у старом веку (I)
Тукидид: А – Б – Д – Ђ – Е Ливије: В – Г – Ж – З

47.  Два историчара у старом веку (II)
а)а)а  1. – П;    2. – П;    3. – П;    4. – П;   5. – К;    6. – ни један

б)б)б Писац 
историје Циљ писања историје Писцу историје

постављени захтеви
Тукидид „откривање истине” „Да се може контролисати његова 

истина”
Да истину открије на основу доказа 
и одговарајућих основа.

Ливије „можемо посматрати поуке најраз-
личитијих догађаја као са неког спомени-
ка будућности, и можемо изабрати шта 
требамо чинити у сопственом интересу 
или у интересу наше државе”.
или: (Волео бих, ако би сваки мој чита-
лац своју пажњу усмерио на то, да ) „ка-
кав је био живот, какав је морал, и у рату 
и у миру, какви мушкарци су са каквом 
одважношћу створили, учинили великом 
своју власт

„Немам намеру нити доказати, нити 
одбацити све оне догађаје који су 
песнички улепшани, као и догађаје 
који нису доказани поузданим 
историјским чињеницама, исприча-
ни традицијом оснивања града, или 
из времена пре планираног 
оснивања.”

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант приказује римско градитељство и значајне 

зграде у градовима. Закључује почев од појединачног ка 
општем. (Aquincum) (римски градови)

4

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 1. Сакупљање инфор-
мација из историјских 
извора, формулација 
зак ључака (предметни, 
писани итд.)
1. 4. Упоређивање ин-
формација из различи-
тих извора.
3. 1. Препознавање ис-
торијских места на раз-
личитим географским 
картама.
3. 6. Постављање кон-
кретних историјских до-
гађаја у простор и у 
време.

2. 1. Поистовећивање 
историјских појмова, 
њи хово исправно ко-
риш ћење.

Матурант ће уз помоћ мапе објаснити да је Аквинкум ти-
пични провинцијски  и погранични град (провинција 
Панонија-Дунав). Може говорити о начину формирања 
града (Август – освајање, Каракала – давање грађанских 
права) 
Уз помоћ плана града установиће размештај јавних згра-
да, њихове функције: пословни центар форум и центар 
јавног живота, купатила, места хигијене, спорта и забаве, 
амфитеатар је обезбеђивао масовну забаву, светилишта 
су у близини центра места за обреде. Посматра 
саобраћајну мрежу и мрежу водовода.
Упоређујући план града са извором може установити да је 
више чинилаца помогло изградњу римских градова: царс-
ка политика и војни интереси империје захтевали су густу 
мрежу путева, потребу да градови буду  међусобно пове-
зани, а инфраструктура градова  (водовод, камени путе-
ви) повећавали су снагу привлачности града. Богатији 
грађани су се такмичили у доприносима за улепшавање 
града. Одржавање градова и инфраструктуре надзирао је 
градски савет.
Матурант за изражавање теме правилно користи појмове 
(нпр. империја, провинција, водовод, инфраструктура, 
амфитеатар)
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48. Грчки научници у старом веку

Научник Тема Текст уџбеника Извод
Херодот 4. Ђ IV

Тукидит 1. Б V

Сократ 3. Г II

Платон 2. В VI

Аристотел 5. А III

49. Аристотел
а)а)а  Повезаност теорије и праксе (однос).
б)б)б  Тадашња Грчка наука била је теоретска наука (1 бод); није било повезана теорија и пракса 
(1 поен).
в)в)в   метафизиком (филозофија), логиком, политиком, физиком, етиком.

50.  Два историчара у старом веку (III)

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант упоређује ставове Тукидита и Ливија о писању 

историје. 1

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 1. Сакупљање ин-
формација из исто-
ријских извора (мате-
ријални, писани итд.) 
формулација закљу ча-
ка.
3. 6. Постављање кон-
кретних историјских до-
гађаја у простор и у 
време.
1. 8. Приказивање оно-
га, како се у испитива-
ном извору одражава 
лични положај аутора.

2. 1. Поистовећивање 
ис то ријских појмова, 
њи хово исправно ко-
риш ћење.

Матурант може установити, да је грчки историчар Тукидит 
живео у Грчкој у V веку пре Хр, а Тит Ливије је  римски ис-
торичар  Августов савременик.
На основу два извора изнеће ставове историчара о сопс-
твеним радовима (нпр. Тукидит – откривање истине на ос-
нову јасних чињеница и приказивање са довољним осно-
вама; Ливије – „овај предмет тражи неизмерно много ра-
да”, испричане догађаје нема намеру нити потврдити ни-
ти одбацити). Може установити сличност принципа два 
историчара (нпр. поштовање чињеница) и разлике (раз-
личито користи своје изворе, различито цени могућност 
коришћења митолошке, уметничке обраде ).
Матурант може указати, да је Тикидит био очевидац Пе-
лопонеског рата, догађаје приказује као савременик. Ово 
му је омогућило да важне детаље и податке добије из 
прве руке, а истовремено као савременик није могао саг-
ледати повезаност и бити непристрасан. Ливије је у својим 
делима обухватио целу римску историју. Његов циљ није 
било верна реконструкција историје, већ приказивање 
моралних примера. Имао је приступ историјским извори-
ма, али и сам признаје, да је у свој рад унео и неке мито-
лошке догађаје.
Матурант правилно користи потребне појмове за 
приказивање теме (нпр. историјски извор, изворна крити-
ка, писање историје, Пелопонески рат, грађански ратови)
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51. Панонија

1. 5. Развитак и ширење хришћанства
52. Развитак хришћанства
Треба уписати по реду:Треба уписати по реду:Треба уписати по реду  У Палестини / I век пре Хр. / верује у једног Бога (монотеиста) / Исус 
Христос / Библија (Нови завет) / епископи / црква

53. Хришћанство и друге религије 
а)а)а  хришћанска б)б)б  муслиманска    в)в)в  староримска       г)   г)   г  будистичка

54. Поређење римске и хришћанске религије

Тврдња Хришћанство Римска 
религија

Монотеистичка вера. X

Поставља строге моралне захтеве. X

Свети списи сумирају главна верска учења. X

Циљ верских обреда је исказивање поштовања  боговима. X

Од других народа преузели су поштовање других богова. X

У току обреда настаје присна духовна спона између бога (бо-
гова) и човека. 

X

Становиште процене Оптимално решење Поени
Разумевање задатка Матурант приказује процес романизације на примеру 

Паноније. 3

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Ц
И
Ј
Е

1. 1. Сакупљање инфо р-
мација из историјских 
извора, формулација 
зак ључака.
1. 2. Упоређивање ин-
формација која потичу 
из различитих извора.
3. 1. Препознавање ис-
торијских места на раз-
личитим картама.
3. 3. Приказ формира-
них регија на карти, то-
ком развоја историје.
3. 7. Познавање имена 
и редоследа, као и 
најважнијих каракте-
ристика великих исто-
риј ских епоха и мањих 
доба. 
2. 1. Поистовећивање 
историјских појмова, 
њихово правилно ко-
риш ћење.

На основу шематске карте може установити, да градња 
вила и натписи на латинском језику као примери за 
романизацију нису равномерно расподељени на 
територији провинције. У неким регионима пак рашире-
ност ових појава је идентична. Може закључити да ове 
регије чине околину римских градова.
Матурант ће упоредити карту са извором и потврдиће 
његове тврдње: ширење римске културе (романизација) 
не обухвата целу провинцију. На основу карата историјског 
атласа, односно на основу сопственог знања може уста-
новити да на оним територијама где нема вила и натписа, 
највероватније су живели Келти.
Матурант ће на основу карте именовати неколико градо-
ва: нпр. Карнунтум, Аквинкум, Саварија, Сирмијум.
Може установити да су Панонију поделили на две 
провинције: Горња Панонија  и Доња Панонија. Укратко 
ће показати како је Панонија постала део Римске 
Империје: Августова освајања, изградња лимеса, муни-
ципијски статус градовима итд. 
Матурант ће на основу извора описати појам романизације, 
одредиће главне саставне елементе (употреба латинског 
језика, преузимање обичаја, стила градње итд.). Правил-
но ће користити појмове епохе (нпр. провинција, варвари, 
Келти, лимес, муниципије.)
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