Број поена

ШИФРА__________
КОМИСИЈА__________

ТЕСТ ЗНАЊА
ЗА VI РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ИСТОРИЈА
ОКРУЖНО/ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
2018. ГОДИНЕ

УПУТСТВО ЗА РАД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео.
Ако неко питање не можеш одмах да решиш, не губи време већ пређи на
следеће, а касније се врати решавању прескоченог питања.
Потруди се да на свако питање одговориш тачно и потпуно.
Питања ради самостално и не ометај друге ученике.
Израда теста траје 60 минута.
Тест садржи петнаест питања.
Употреба мобилног телефона је забрањена.
Писање личних података или било чега другог на тесту је забрањено.
Одговори који су прецртавани неће бити признати.
Тест обавезно попуни хемијском оловком, јер се у противном одговори неће
признати!

1. Пажљиво прочитај објашњење и упиши на коју се културну област односи.
1. Зидови верских објеката су украшени арабeскама. __________________________
2. Од VII века службени језк је грчки. ______________________________________
3. Најчешћи верски објекат је катедрала._____________________________________
2. Наведене документе и списе уредите по хронолошком реду:
(бројем 1 означи онај који је први написан)
___ Мирослављево јевањђеље
___ Велика повеља слободе
___ Милански едикт
___ Душанов законик
___ Јустинијанов кодекс
3. Прочитај текст историјског извора и одговори на пиања.
„Поменути аварски каган радо се сложи да испуни њихову молбу и, сабравши сва њему
потчињена варварска племена, заједно са свим Словенима и Бугарима и безбројним
народима кроз две године с многобројном војском пође према нашем граду.
И, наоружавши изабране коњанике, посла их напред најкраћим путем, наредивши им да
изненада нападну град.“
а) О опсади ког града говори текст? ____________________________________
б) Који је светац заштитник тог града? __________________________________
в) У којој је држави тај град данас?_______________________________________
4. Од понуђених народа подвуци оне који припадају суседима Јужних Словена који
су се населили после Словена?
Чеси, Угри, Грци, Дачани, Бугари, Лангобарди, Франци, Хрвати
5. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања:
„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. (…)“
Архиепископ Данило
а) Како се зове српски владар чији је долазак на власт описан?
_____________________________________________________________________
б) Како се звао његов отац? __________________________________________________
6. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања.
„Но када год уђеш и опљачкаш земљу његову, ако има онде кланаца, кроз које си
ушао, не враћај се истим путем. Они ( непријатељи ) ће наиме , познавајући тешкоће
кланаца, њих запосести и тебе уставити на путу када се будеш враћао. Тако учини и
Требињанин Србин главару Драча Михајлу, сину канцелареву ( логотетову ) у Дукљи и
погуби војску његову, која је бројала преко 40.000 људи...“
а) Ко је „Требињанин Србин“? _________________________________________________
б) У ком веку је ратовао? _____________________________________________________
в) Против које државе је подигао устанак? _____________________________________

7. Погледај слику и одговори на питања:
1. Ко је личност са слике?
_______________________________________
2. Којој је породици припадао?
_______________________________________
3. Како се звао његов рођени брат?
______________________________________

8. Повежи појмове са њиховом значењем. Број испред појма упиши на линију
испред објашњења које га описује.
1. Кефалија
а) ________ поглавар места, града
2. Хрисовуља
б) ________ наследни посед
3. Баштина
в) ________ свечана повеља
9. Поред догађаја упиши годину када се одиграо.
1. Први пад деспотовине
_______
2. Пад Зете
_______
3. Пад Босне
_______

10. Попуни табелу сврставајући понуђене појмове:
надбискуп, тема, пронија, номизма, опатија, готика
Западна Европа

Источна Европа

11. Попуни табелу:
Обласни господар
Јован Асен

Област

титула

Епир и Тесалија
Лазар Хребељановић
12. Од понуђених тврдњи заокружи бројеве испред оних које се односе на Твртка
Котроманића.
1. Власт је наследио од бана Кулина.
2. Носио је титулу бана и краља.
3.Био је зет Немањићима.
4. Био је савременик УрошаV .
5. Ратовао је против кнеза Лазара.
13. Попуни табелу, поред догађаја упиши име владара који је тада владао Србијом.
догађај
смрт Манојла Комнина
Битка код Ангоре
Пад Цариграда под турску власт

пуно име владара у Србији

14. На линији поред назива династије напиши пуно име владара који је
последњи владао.
1. Властимировићи _______________________________________
2. Немањићи _____________________________________________
3. Лазаревићи ____________________________________________
15. На линији поред имена владара упиши ранг који је имала црква у време његове
владавине.
1. Стефан Драгутин __________________________________________________
2. Стефан Урош III Дечански ___________________________________________
3. Стефан Урош IV Душан _____________________________________________

