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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. Израда теста траје 60 минута. 

6. Тест садржи петнаест питања. 

7. Употреба мобилног телефона је забрањена. 

8. Писање личних података или било чега другог на тесту је забрањено. 

9. Одговори који су прецртавани неће бити признати. 

Тест обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће признати! 

Број поена 
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1. Пажљиво прочитај објашњење и упиши на који се појам или личност односи. 

 

1. Наука о богу  ________________________________________________________________ 

2. Стил градње који се завршава шиљатим луком ___________________________________ 

3. Прва штампана књига________________________________________________________ 

4. Скуп факултета _____________________________________________________________ 

 

2. Наведене догађаје који се односе на освајања Османлија поређај по хронолошком реду.          

(бројем 1 означи догађај који се први догодио): 

___  пад Босне 

___  пад Цариграда 

___  први пад Деспотовине 

___  пад земље Мрњавчевића 

___  смрт Лазара Хребељановића 

 

3. Заокружи Т ако је исказ тачан, а Н ако је исказ нетачан. 

   

a) Последица Косовског боја је брак Оливере и Бајазита.                                   Т Н 

б)   Цариград је данашњи Истанбул.                                                                  Т       Н 

в)   Ћирило и Методије су створили латиницу.                                                         Т Н 

г)    Српске земље највећи успон доживљавају у Х веку.                                                          Т Н 

  

4. Од понуђених градова подвуци оне који имају универзитет у ХI и XII веку? 

 

Београд,   Болоња,  Чикаго,  Париз,  Оксфорд,  Мадрид 

 

5. Попуни табелу. Понуђене појмове и личности упиши на одговарајуће место. 

 

   протестантизам,  Магелан,  феуд,   Јустинијан 

 

Рани средњи век Рани нови век 

  

  

 

6. Прочитај одломак из историјског извора и одговори на питања. 

 

...Садашња Србија и Паганија и земља Захумљана и Травунија и земља Конављана беху под влашћу цара 

Ромеја, а те земље опусте од Авара (јер из тамошњих земаља они изгнаше Романе који сада станују у 

Далмацији и Драчу), то цар у овим земљама насели исте Србе и беху они потчињени цару Ромеја; цар 

њих покрсти довевши свештенике из Рима и, научивши их да правилно врше дела побожности… 

 

а) Који народ се преселио на опустелу земљу? _________________________________________                           

б)  На простор које државе се насељава?  ______________________________________________ 

в)  Коју веру прима народ који се доселио?    ___________________________________________ 
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7. Пажљиво погледај слику  и одговори на питања. 

  

а) Који владар је приказан на слици (име и презиме)?_______________________________________  

б) Коју је титулу носио? ________________________________________________ 

в) Како се звала његова супруга?_____________________________________ 

 

 
 

8. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања: 

 

... Пошто је била међу њима велика борба у земљи званој Гацко, син одоле своме родитељу, и узе престо 

његов силом.И када је сео краљевати на престолу оца свога у српској земљи, назва се благочастиви и 

христољубиви и самодржавни све српске и поморске и подунавске и сремске земље краљ Стефан.... 

 

а) Како се звао збачени владар? _______________________________________                           

б) Како се звао владар који је на престо дошао збацивши оца?  _______________________________ 

в) Како се звао други син збаченог владара? ____________________________________  

 

9. Повежи поморце са открићем. Број испред поморца упиши на линију испред открића. 

 

1. Колумбо                                             а) ________  западна обала Африке 

2. Дијаз                                                   б) ________  поморски пут до Индије 

3. Да Гама                                              в) ________  Америка (Сан Салвадор) 
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10. Повежи области и њихове господаре. Број испред имена личности упиши на линију испред 

области. 

1.  Бранковићи                                                а) _______ Зета 

2.  Балшићи                                                     б) _______  Косово 

3. Мрњавчевићи                                              в) _______ Македонија 

     

11. Попуни табелу личностима из династије Немањића: 

 

отац  син владар година титула сина у датој години 

Стефан Немања  1204.  

Стефан Урош   1320.  

Стефан Дечански  1347.  

Стефан Немањић  1266.  

 

12. Попуни табелу појмовима који недостају: 

 

држава династија Период/ век 

1.  Комнини   

2.  Османлије XIV век 

3. Босна  XIV век 

 

13. Од понуђених тврдњи заокружи бројеве испред оних које се односе на српску цркву у XIII веку. 

 

1. На њеном челу је архиепископ. 

2. На челу манастира је опат. 

3. У њеном окриљу је и манастир Манасија (Ресава). 

4. У Жичи се крунишу краљеви. 

5. Хиландар је српски манастир. 

 

14. Прочитај део из историјског извора и одговори на питања: 

После пропасти Србије ... деспот ...који је живео у Угарској кренуо је јуна месеца у Дубровник. Стога је 

Дубровачка влада 21. јуна предузела мере за дочек деспота. Капетану у Трстеници наређено је, да кад 

деспот стигне у његове воде даде запалити десет 54 великих ватри, које ће горети дан и ноћ и које ће 

дању димом а ноћу пламеном давати сигнале да се деспот приближује. 

 

  а) Како се зове владар кога текст описује (име и презиме)? ______________________________________  

  б) У ком веку се одиграо описани догађај? _________________________________________________ 

 

15. Прочитај одломак из историјског извора и заокружи слово испред тачне тврдње: 

Због тога и ја правоверни кнез Лазар, самодржац све Српске земље, постарах се мало ово приношење да 

принесем Владичици мојој, пресветој Богородици, и сазидах цркву на месту званом Ждрело Браничевско и 

приложих и уредих сваким потребама, колико је довољно дому пречисте Богородице... 

 

а) Текст говори о женидби кнеза. 

б) Текст говори о освајачком походу кнеза. 

в) Текст говори о ктиторској делатности. 

г) Текст говори о обнови Хиландара. 

 


