
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Име и презиме ученика: ________________________________________ 

ПРОУЧАВАЊЕ ПРОШЛОСТИ И ЗНАЧАЈНЕ ЛИЧНОСТИ 

1. Упиши ДА поред тачне тврдње, а НЕ поред нетачне тврдње. 

Усмени трагови прошлости чувају се у сећањима људи. ____ 

Материјални трагови прошлости чувају се у музејима и архивима. ____ 

Писани трагови прошлости чувају се и архивима и библиотекама. ____ 

2. Спој линијама: 

Деценија је временски период од сто година 

Век је временски период од десет година 

Миленијум је  временски период од хиљаду година 

3. Ком веку припадају написане године: 

  1215.  –  _____ век 2009.  –  _____ век 1782.  –  _____ век 

  832.  –  _____ век 453.  –  _____ век 1984.  –  _____ век 

4. Повежи личност са њеним проналаском или области којом се бавила 

  Михајло Пупин пеницилин 

  Милутин Миланковић Пупинови калемови 

  Александар Флеминг истраживање Сунца и климатских промена 

  Никола Тесла мноштво проналазака који су омасовили употребу струје 

5. Којим занимањима су се бавили Срби у прошлости? 

____________________________________________________________________________  

6. Од каквих материјала су некада људи на селу израђивали одећу? 

____________________________________________________________________________  

7. На линији времена означи године у којима су се одиграли ови догађаји: 

 

 

 

1800. 1900. 2000. 

Проналазак 
пеницилина  

Година твог 
рођења  

Смрт Михајла 
Пупина  

Први лет 
авиона  

Рођење 
Николе Тесле  

Први мобилни 
телефон  

године  



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Решења: 

 

1. НЕ 

ДА 

ДА 

2. Деценија је временски период од сто година 

Век је временски период од десет година 

Миленијум је  временски период од хиљаду година 

3.   1215.  –  13. век 2009.  –  21. век 1782.  –  18. век 

  832.  –  9. век 453.  –  5. век 1984.  –  20. век 

4.  Михајло Пупин пеницилин 

Милутин Миланковић Пупинови калемови 

   Александар Флеминг истраживање Сунца и климатских промена 

Никола Тесла мноштво проналазака који су омасовили употребу струје 

5. Земљорадњом у равничарским, а сточарством у планинским крајевима. 

6. Од вуне, лана и конопље. Обућа од коже. 

7.  

 

 

 

1800. 1900. 2000. 

Проналазак 
пеницилина  

(1928) 

Година твог 
рођења 
(2008?) 

Смрт Михајла 
Пупина  
(1935) 

Први лет 
авиона 
(1903) 

Рођење 
Николе Тесле 

(1856)  

Први мобилни 
телефон 

(1973) 

године  


