
PONAVLJANJE  

1. Uz koje rijeke se razvila kineska civilizacija? Imenuj i hrvatski i kineski naziv. 

2. U koju skupinu pisama spada kinesko pismo? 

3. Kako se zove podloga po kojoj su Kinezi pisali? 

4. Navedi proizvode i otkrića koja su Kinezi dali svijetu? 

5. Kako se zove najveća građevina na svijetu, izgrađena u Kini u starom vijeku? 

6. Kako se naziva put kojim su kineski trgovci trgovali do Europe? 

7. Tko je bio Konfucije? 

8. Kako se zovu najznačajniji gradovi nastali u dolini rijeke Ind? 

9. Zašto brojke koje su izumili Indijci nazivamo arapske brojke? 

10. Navedi najpoznatije gradove u Feniciji? 

11. Objasni uzroke zbog kojih su se Feničani bavili pomorstvom? 

12. Nabroji proizvode kojima su Feničani trgovali? 

13. Kako se zove pismo koje su izmislili Feničani? 

14. Zašto su ga izmislili? 

15. Po čemu se razlikovalo od tadašnjih pisama? 

16. Kako se zove židovski kralj koji je u Jeruzalemu sagradio hram svome bogu? 

17. Vjerovanje u jednoga boga se još drugačije naziva…. 

18. Kako se naziva dio Biblije u kojem nalazimo pisane izvore za židovsku povijest? 

19. Sveta knjiga Židova zove se…. 

20. Kako se nazivaju manji dijelovi Perzije, takozvane pokrajine? 

21. Tko je bio na čelu? 

22. Tko se smatra utemeljiteljem perzijske vjere? 

23. Što su organizirali Perzijanci kako bi vijesti brže stizale do kraljeva dvora? 

24. Kako se naziva cesta koja je spajala Sard (Perzepolis) i Suzu? 

25. Tko je bio „kraljeve oči i uši“? 

26. Na koliko se kontinenata prostiralo Perzijsko carstvo na vrhuncu moći i nabroji ih? 

27. Nabroji znanosti koje su egipćani posebno razvijali? 

28. Što je zigurat? 

29. Objasni pojam Mezopotamija? 

30. Koji narod se smatra najstarijim narodom na svijetu? 

31. Tko je odgonetnuo hijeroglife? 

32. Kako se naziva vladar Egipta? 

33. Kako se zove babilonski kralj koji nosi nadimak zakonodavac? 

34. Gdje su se razvile civilizacije prvih pisama i zašto baš tamo? 

35. Čemu je služio sustav brana i kanala za natapanje? 

36. Kako se zove narod koji se razvio na sjeveru mezopotamije uz rijeku Tigris? 

37. Koji kralj je osnovao knjižnici u Ninivi? 

38. Imenuj pismo koje su izumili Sumerani? 

39. Kako se naziva egipatsko vrhovno božanstvo? 

40. Drugi naziv za vjerovanje u više bogova je….. 

41. Kako se naziva faraon čiju je grobnicu 1922. otkrio Howard Carter? 

42. Kako se nazivaju velike građevine građene u Egiptu , a koje su služile kao grobnice? 

43. Kako je organizirano društvo u Egiptu? 

44. Zašto je pismo toliko važno za razvoj civilizacije i čovječanstva? 

45. Što je dobio Mojsije na brdu Sinaju? 

46. Kako se zove ostatak hrama u Jeruzalemu, kamo danas odlaze brojni hodočasnici? 

47. Kako se naziva naselje koje su feničani osnivali izvan svojega teritorija? 


