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УПУТСТВО ЗА РАД
1. Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео.
2. Ако неко питање не можеш одмах да решиш, не губи време већ пређи на следеће, а касније се
врати решавању прескоченог питања.
3. Потруди се да на свако питање одговориш тачно и потпуно.
4. Питања ради самостално и не ометај друге ученике.
5. Тест садржи петнаест питања.
6. Израда теста траје 60 минута.
7. Све што је прецртано неће бити признавано.
Тест обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће признати!

1. Пажљиво прочитај објашњење и упиши на који се појам или личност објашњење односи.
1. Народ који се са Дњепра селио на три стране. ___________________________________________
2. Држава у којој је владао Карло Велики. ________________________________________________
3. Град који је био циљ крсташких ратова.________________________________________________
4. Отац Марка Краљевића. _____________________________________________________________
2. Наведене догађаје уредите по хронолошком реду:
(бројем 1 означи догађај који се први догодио)
___ Босна постаје краљевина
___ пад Херцеговине
___ нестанак Аварске државе
___ почетак Велике сеобе
___ смрт првог српског архиепископа
3. Заокружите Т ако је исказ тачан, а Н ако је исказ нетачан
a)
б)
в)
г)

Милош Обилић је, по легенди, убио Мурата.
Твртко I Котроманић је краљ у време Косовског боја.
Вук Бранковић је издао Србе на Косову.
Срби су кроз читав средњи век били самостални.
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4. Од понуђених народа подвуци оне који припадају словенској групи народа?
Чеси, Франци, Угри, Визиготи, Вандали, Хуни, Авари, Руси
5. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања:
„одмах узевши светитеља својега са преподобним црнорисцима, и са свим клиром црквеним, и подигавши
се са многим благороднима, дошавши на границу своје и грчке земље, и ту часно часни часне и свете са
светима преподобнога својега оца мошти срете... Пошто су се доласком светога браћа сјединила у великој
љубави“
а) У ком веку се одиграо догађај? __________________________________________
б) Чије су „свете мошти“? _____________________________________________
в) Одакле се мошти преносе? ___________________________________________
6. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања:
„...Тада се кнез Лазар окренуо весницима Муратовим и овако им је говорио: “Видесте ли
честита господо како ове кокоши покупише и позобаше просо, које ми је послао Мурат да ме њиме
застраши? А да га је било, могле би га још много више појести”. Они му одвратише: “Зашто нам то кажеш?”
“За то”, рећи ће им он, “што се одговор који имам да вам дам, налази у примеру који вам показах. Мурат ми
показује да ће у земљу моју послати безбројну војску, ако му се не бих покорио. Реците му дакле од моје
стране, да ћу је ја чекати, али да ће бити уништена све што дође, као ово просо што га позобаше ове кокоши”..
а) Како се презивају личности које се помињу у тексту? ________________________________________
б) Пре које битке се одиграо описани разговор? ______________________________________________
в) Које године се одиграо тај догађај? ______________________________________________________

7. Пажљиво погледај слику и одговори на питања.
а) Који владар је приказан на слици?__________________________________________
б) Коју је титулу носио? ____________________________________________________
в) Наведи две његове задужбине.____________________________________________

8. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања:
„Владар зван Серф...дочекао је цара с највећим похвалама, предавши му неколико
поклона.“
Дитполт, епископ округа Пасау:
„ У граду Нишу велики владар Србије дочекао га је честито, с велелепном свитом, дао
му је многе поклоне, али је и сам од њега много добио. И сви остали великаши даровани су вином,
медовином и животињама“

а) Ко је био српски владар у време овог догађаја? _______________________________________
б) У којој се држави одиграо догађај? ____________________________________________
в) Овај сусрет је део ког међународног догађаја?____________________________________
9. Повежи појмове са њиховим значењем. Број испред појма упиши на линију испред објашњења
које га описује.
1. Ангора
2. Велбужд
3. Мохач

а) ________ место битке у Азији
б) ________ место битке у Угарској
в) ________ место битке у Бугарској

10. Повежи личности и догађаје. Број испред имена личности упиши на линију испред догађаја.
1. Бан Кулин
2. Балша III
3. Мехмед II

а) _______ тежи да обнови Зету
б) _______ пружа уточиште јеретицима
в) _______ опседа Београд

11. Попуни табелу личностима из династије Немањића:
отац
Стефан Душан
Стефан Милутин
Стефан Дечански
Стефан Немањић

син владар

година

титула сина у датиј години

1369.
1330.
1341.
1231.

12. Попуни табелу:
владар

град или манастир крунисања
највећом круном

година

1. Стефан Душан
2. Стефан Немањић
3. Твртко I Котроманић
13. Од понуђених тврдњи заокружи бројеве испред оних које се односе на Османлије.
1. Династија је трајала је од XII од XVвека.
2. Власт се преносила са оца на сина.
3. Први султан је био Мехмед.
4. У држави су власт делили војска и народ.
5. Пешадија су били јањичари.
14. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања:
„Тај господар деспот има око 58 до 60 година и веома је леп владар и крупан човек и иматроје мушке деце
и две кћери, и од којих је једна удата за грофа од Сеја (Цељског ). И деца су му врло лепа, а најстарији може
имати двадесет година, а од остале двојице један шеснаест, а други четрнаест; за кћери не знам какве су. А
када га речени изасланик, са којим сам ја био, поздрави у пољу, он му и руку пољуби, па га и ја пољубих у
руку, јер је такав обичај“
а) Како се зове владар кога текст описује?_________________________________________
б) Како се звао отац овог владара? _________________________________________________
15. Прочитај текст историјског извора и заокружи слово испред тачне тврдње:
„Деспот ће сам одредити пристаниште у Дубровнику, где ће се искрцати и сам ће изабрати кућу у којој ће
становати. Кнез и Мало веће дочекаће га пред кућом коју он одреди себи за становање. Деспотову жену
Ирину дочекаће 30 племића. Деспоту је понуђено да изабере за становање или кућу дубровачких
архиепископа или кућу Радослава Павловића или кућу Николе Минчетића. Очевидно да су то биле најбоље
куће у то доба у Дубровнику..“
а) Текст говори о освајачком походу српске војске.
б) Текст говори о освајачком походу Дубровчана.
в) Текст говори о државној посети Дубровнику.
г) Текст говори о државној посети Србији.

