1. Što je povijest?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Tko je otac povijesti?
3. Nabroji povijesne izvore:

4. Što je numizmatika?

5. Popuni tablicu:
Ustanova
Muzeji
Galerije
Fonoteke
Filmoteke
Arhivi
Knjižnice
6. Što je era?

7. Kako dijelimo prošlost?

8. Nabroji povijesna razdoblja:

9. Kako dijelimo prapovijest?

Građa

10 Što su povijesni zemljovidi?

11. Kako dijelimo povijest?

12. Što je kalendar?

13. Koja je osnovna jedinica za računanje vremena?
14. Popuni tablicu sa erama:
Era

Događaj

15. Kako dijelimo kameno doba?
16. Gdje se nalaze ostaci najstarijeg čovjekovog pretka?
17. Kako još Afriku nazivaju?

18. Kolika je starost tog nalaza?

19. Što je horda?

Godina

20. Što su bili ljudi u paleolitiku?
21. Koje je najvažnije otkriće u paleolitiku?

22. Kakav način života su vodile horde?
23. Kako su obrađivali kamen u paleolitiku?
24. Što su izrađivali od kamena?

25. Koji su čovjekovi preci?

26. Gdje su pronađeni ostaci neandertalca i kada?

27. Gdje su pronađeni ostaci kromanjonca?

28. Koji se još naziv koristio za kromanjonca?

29. Koji je najvažniji izum mlađeg kamenog doba?

30. Kakav način života je razvijen?
31. Što se razvija u mlađem kamenom dobu s obzirom na sjedilački način
života?

32. Koju je prvu životinju čovjek pripitomio?
33. Kakve su nastambe gradili u neolitiku?

34. Što je rod?

35. Što je nekoliko rodova činili?
36. Što je pleme?
37. U čega su se udruživala plemena?
38. Koje tragove je ostavio kromanjonac?

39. Na području Hrvatske koji imamo nalaz iz paleolitika?
40. Tko je istraživao krapinskog pračovjeka?

41. Koje kulture su iz mlađeg kamenog doba na tlu Hrvatske?

42. Gdje se nalazi sopotska kultura?

43. Koja je ljudska zajednica bila čvršće povezana : horda ili rod?

44. Kako dijelimo metalno doba?
45. Gdje su pronađeni najstariji bakreni nalazi?

46. Kako je nastala bronca?

47. Koja zanimanja se pojavljuju?

48. Što je robna razmjena?

49. Pojavom robne razmjene što se pojavljuje?

50. Što je još nastalo tijekom metalnog doba?

51. Kako nastaje bakar?

52. Da li se tijekom bakrenog odba pojavljuju prva zanimanja?
53. Gdje se nalaze u svijetu nalazišta iz željeznog doba?

54. Koji je najpoznatiji europski narod iz željeznog doba?
55. Kako su obrađivali željezo?

56. Što je fibula i tko ju je donio?

57. Koja su bila najpoznatija ilirska plemena na području Hrvatske:

58. Koji su najstariji narodi na prostoru Hrvatske?

59. Što su gradine?

60. Koja je poznata kultura iz brončanog doba?

61. Koje su poznata nalazišta iz metalnog doba na području Hrvatske?

