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Фараоните биле на чело на:
Најстаро откриено писмо во Месопотамија е:
Најмасовно востание во Римската држава е востанието на :
Според легендата, основачи на Рим се :
Кој од наведените Македонски градови бил македонска престолнина?
Битката кај Херонеа, во која Филип II ги поразил грчките здружени војски на Атина и
Теба, се случила во:
Учител на Александар III му бил:
Апостол Павле во Македонија започнал да го шири:
Прв Христијанството во Македонија започнал да го шири:
Еснаф е:
Аквадукт е:
Мухамед од Мека во Медина преминал во:
Во 622 година од Н.Е, од Мека во Медина преминал:
Во 1689 год. Скопје го запали :
Австрискиот генерал Пиколомини, го запали Скопје во:
Битката кај местото Черномен, на р.Марица се случила на:
Битката кај местото Черномен, на р.Марица во 1371 год. се случила помеѓу турските
војски и:
Теодосиј Синаитски во 1838 год. во Солун отвори:
Првата македонска печатница во 1838 год. во Солун ја отвори:
Мартин Лутер ги постави:
Основите на Реформацијата на католичката Црква ги постави:
Младотурската револуција на 3 јули 1908 год. започна во :
Младотурската револуција ни е позната како “Хуриет” што значи :
Прв претседател на САД бил :
Декларацијата за независност на САД донесена е на :
Кој од наведените технички пронајдоци има придонес за големите географски откритија ?
Првата светска војна започна на 28 јули 1914 година со:
Кој архитектонски подвиг на човештвото има голема улога за развојот на сообраќајот и
светската трговија ?
СССР е создаден во:
Во Првата светска војна, Централните сили војуваа против земјите од воено политичкиот
блок наречен:
Фашизмот, Нацизмот и Сталинизмот се:
Ервин Ромел – Пустинска лисица ги предводел германско - италијанските војски од
Африканскиот корпус кај :
Фон Паулус ги предводел германските војски кај :
Која од наведените земји не била членка на Варшавскиот пакт ?
Која од наведените земји била членка на Варшавскиот пакт ?
Првиот „човек во вселената“ бил:
Првата “жена во вселената” била:
Колку независни држави се создадоа со распадот на Југославија ? (броете го и Косово
како посебна држава)
Кои Југословенски републики се осамостоија без војна ?
Кој комунистички водач најдолго беше на чело на Албанија ?
Колку народни републики имаше на Балканот во 1980 година ?
Седиштето на ООН се наоѓа во:
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ООН е создадена
Во првиот Централен комитет на МРО, Даме Груев бил:
Во првиот Централен комитет на МРО, д-р Христо Татарчев бил:
Даме Груев е роден во 1871 год. во:
Гоце Делчев е роден на 4ти февруари 1872 год. во:
Со Илинденското востание, освен Крушево, ослободени беа уште двата града:
Турските војски кои ја задушија Крушевската република ги командувал:
Прилепскиот партизански одред се викал:
Баталјонот “Мирче Ацев” е создаден на Славеј планина
XVтиот Македонски корпус учествувал во завршните операции за ослободување на
Југославија на:
Прв Претседател на Владата на независна и суверена Република Македонија беше:
Во завршните операции за ослободување на Југославија, на Сремскиот фронт
учествуваше и:
Прв Претседател на собранието на независна и суверена Република Македонија беше:
Кога е прогласена независноста на Македонија ?
Во Прилеп има два научни институти и тоа Институт за _______________ и Институт за
____________________
Втор претседател на независна Република Македонија беше___________
Лавот, јарецот, волкот и кучето се култни животни кај Античките Македонци и истите ги
има на
Античкиот македонскиот симбол шеснаесеткрако сонце, (сончева розета) беше на
македонското државно знаме од ________год. до ________год.
Света книга во исламот е ___________________________________.
Првото заседание на АСНОМ се одржа на _________________ год. во манастирот
__________________________
На македонската банкнота од 500 денари, претставена е златна посмртна маска од 6 век
п.н.е од местото:
Адолф Хитлер, со својата сопруга ________ __________ се самоубија на _____________
1945 година.
Најпознати градби во Египет се __
САД активно се вклучија во Втората светска војна по јапонскиот напад на американската
база __________ _________на Хаваите, на ___________.
Германското племе Вандали во 455 год. го ограбиле и го уништиле градот
______________
Во август 1939 год. Германија и СССР го потпишаа договорот за ненапаѓање
наречен_____________________-______________________.
Поделбата на источна (Православна црква ) и западна (Католичка црква) се случила во
_________________година
Со Париската мировна конференција во 1919 год. на Бугарија ñ беше одземена
___________________ област (од Македонија) која беше приклучена кон кралството
______________________.
Во 1453 год. градот Цариград бил освоен од ___________________.
На чело на Прилепското кралство бил ________________________ а потоа и син му
_____________________________.
Според списанието кое го издавала Младата македонска книжевна дружина, нејзините
членови се наречени ________________
Броевите кои денес ги користиме ги измислиле ___________________,
а во Европа ги
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донеле ____________________________
Кочо Рацин во 1939 год. во_____________________(Хрватска) ја објави стихозбирката
“Бели мугри”.
Синоним за повеќепартиски систем е ___________________________.
Изјаснувањето на народот по одредено прашање, по пат на тајно гласање се нарекува
___________________________.
Кочо Рацин во 1939 год. во_____________________(Хрватска) ја објави стихозбирката
“Бели мугри”.
Броевите кои денес ги користиме ги измислиле ________________
Во 1891 год. од страна на македонската емиграција
во
Софија е формирана Млада македонска книжевна дружина која го издаваше списанието
“___________________”
Волкашин, а потоа и син му Крал Марко, владееле со ________________ кралство, а
престолнина бил градот__________________.
Османлиите во _______________година го освоиле Цариград.
Со Париската мировна конференција во ______________год, Струмичката област (од
Македонија) беше одземена од ___________________ и беше приклучена кон кралството
на СХС.
Германското племе _________________во 455 год. го ограбиле и го уништиле Рим.
Рибентроп – Молотов договорот за 10 годишен мир и пријателство (август 1939 год) беше
склучен помеѓу државите ________________________и _______________________.
Најпознат и најголем римски оратор е _________________________.
Фараоните се сметале себе си дека се синови на богот _______________
Сојузничкото истоварувње на Нормандија на 6ти јуни 1944 год. е наречено Операција
____________________ со која во Европа бил отворен _______
_____________________________.
На македонската банкнота од 500 денари, претставена е златна посмртна маска од 6 век
п.н.е од местото __________________________.
На германскиот Рајхстаг, во уништениот град _________________ во мај 1945 год. се
развиори знамето на ______________________.
Најзначајно и најпознато литературно дело кај Евреите е
___________________________________.
Првото заседание на АСНОМ (2.август.1944) го отвори најстариот делегат
______________________, а Методија Андонов Ченто бил поставен за претседател на
____________________________на АСНОМ.
Според NASA, четврта најстара опсерваторија е опсерваторијата
_________________________.
Античкиот македонскиот симбол шеснаесеткрако сонце, (сончева розета) беше на
македонското државно знаме од ________год. до ________год.
Прв поглавар на возбновената Афтокефална Македонска православна црква беше: __
Препознај ги личностите од фотографиите !
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Објасни ги поимите:
Антисемитизам е_________________________________________________.
Каусија е _______________________________________________________.
Тетрархија е ____________________________________________________.
Период на транзиција е___________________________________________.
Камикази се
Арабеска е _____________________________________________________.
Мануфактурно производство е ________________________пр
________________________производство.
Индустриско производство е __________________________производство.
Период на транзиција е___________________________________________.
Апартхеид е _
Објасни ги најважните историски случувања во Германија и нејзиниот главен град во
периодот од Потсдамската конференција до денес
Какви видови на отпор кон османлиите давало македонското население, и низ примери
објасни го секој вид посебно!
Кога и каде во текот на Втората светска војна се состанале заедно тројцата државници на
САД, СССР и Велика Британија!
Какви видови историски извори има, и низ примери објасни го секој вид посебно!
Кога, каде и од кои основачи е создадена МРО ?

Наброј петмина познати прилепчани кои си ги сретнал низ страниците на учебниците по
историја од прва до четврта годи
година!
Види ги сликите и одговори што е точнo
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Од списоков со историски личности, на празната линија подолу напиши ги водачите на
држави:
Дедо Иљо Малешевски, Владимир Илич – Ленин, Васко Де Гама, Јасер Арафат, Пабло
Пикасо, Кемал Мустафа - Ататурк
Ататурк, Луј Пастер, Никола Кљусев, Михајло Апостолски, Хари
Труман, Мата Хари, Сава Немања, Долорес Ибарули, Бернард Монтгомери, Кофи Анан,
Борис Трајковски
На македонската банкнота од 10 денари, претставен е мозаик „Паун“ од VI век од
античкиот град __________________________.
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Од „Силите на оската“ – последна капитулира _____________________ на бродот
_____________________ на 02.09.1945 год.
Никола Мартиноски, Лазар Личеноски, Борко Лазески, Ана Темкова, ... се познати
македонски уметници од областа на ____________________ творештво, а Анастасија
Низамова Мухиќ, Живко Фирфов, Тодор Скаловски, Кирил Македонски,... се познати
македонски уметници од областа на ____________________.
Споменикот пред Бизнис центарот во центарот на Прилеп е на револуционерот на МРО
____________________________________ кој е роден во Варош во
_________________год.
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