
PITANJA ZA PONAVLJANJE I USMENU PROVJERU ZNANJA IZ POVIJESTI ZA 5. RAZREDE 

Život ljudi u prapovijesti 

 

Starije i mlađe kameno doba 

1. Kako dijelimo prapovijest? Kako dijelimo kameno, a kako metalno doba? 

2. Kada su se i gdje pojavili prvi ljudi? Tko je bila Lucy? Zašto Afriku zovemo „kolijevka života“? 

3. Objasni što je olakšavalo kretanje s jednog kontinenta na drugi? 

4. Opiši život ljudi u starije kameno doba (zajednice u kojima su ljudi živjeli, način obrade kamena, 

nastambe, način života, zanimanja, otkrića). 

5. Tko su neandertalci? Opiši njihov izgled. Kako nazivamo napredniju skupinu ljudi koja je 

zamijenila neandertalce? 

6. Što je uzrokovalo promjene u načinu života ljudi u mlađe kameno doba? 

7. Opiši život ljudi u mlađe kameno doba (zajednice u kojima su ljudi živjeli, način obrade kamena, 

nastambe, način života, zanimanja, otkrića). 

8. Usporedi život ljudi u starije i mlađe kameno doba (pomoć: tablica u bilježnici!!). 

9. Opiši umjetnost (slikarstvo, kiparstvo) i vjerovanja ljudi u kameno doba. 

 

Metalno doba 

10. Nabroji metale koji su se koristili u metalno doba (paziti na njihov redoslijed!). 

11. Koja je posljedica korištenja metala? Što se promijenilo pojavom metala, a što je ostalo isto? 

(npr. zanimanja, nastambe, materijal za izradu alata i oružja, …) 

12. Imenuj prvi poznati narod u Europi. Koja su njihova dostignuća? 

 

Prapovijest na hrvatskom tlu i u zavičaju 

13. Nabroji nalazišta starijeg i mlađeg kamenog doba u Hrvatskoj (pomoć: karta u bilježnici). 

14. Opiši nalaze s Hušnjakovog brda kod Krapine. Koliko su stari ti nalazi i kojem tipu ljudi pripadaju 

ostaci? Pokaži nalazište na karti RH. 

15. Imenuj najpoznatije nalazište iz metalnog doba (bakrenog) na tlu Hrvatske (pomoć: karta u 

bilježnici). Pokaži to nalazište na karti RH. Koja su najvažnija dostignuća vučedolske kulture? 

 

 

 

VRIJEME: OSOBE: POJMOVI: 

 oko 4 milijuna g. pr. Kr. – pojava 

prvih ljudi 

 prije oko 130 000 godina – Krapinski 

pračovjek 

 Dragutin Gorjanović – 

Kramberger 

 kameno i metalno doba 

 neandertalac 

 kromanjonac 

 špiljsko slikarstvo 

 kipići plodnosti 

 

 

 


