
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА 2. РАЗРЕД ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА 2015. ГОДИНА 

 

 

1. Пажљиво анализирај слику и одговори на питањa. 

 
а) Како се зову владари приказани на слици? (наведи и династије којима су припадали) 

_____________________________________________________________________ 

б) У којем веку су владали у својим државама? ____________ 

в) Наведи пуна имена њиховим наследника на престолу. 

__________________________________________________________________________________________ 

г) У каквој су родбинској вези били? 

___________________________________________________________________________________ 

2. Објасните појмове. 

Јурисдикција-______________________________________________________________________________ 

Типик-_________________________________________________________________________________ 

Хегемонија-________________________________________________________________________________ 

3. Повежи ауторе и њихова дела. 

_____ Карејски типик      1. Константин Филозоф 

_____ Легенда о краљу Артуру и витезовима округлог стола 2. Свети Сава Немањић 

_____ Лирска поезија      3. Франсоа  Вијон 

_____ Житије деспота Стефана Лазаревића   4. Кретјен де Троа 

_____ Житије Светог Саве      5. Доментијан 

4. Наведи личности на које се наведени догађаји односе. 

- византијски цар, обновитељ Византијског царства 1261. године-________________________________ 

- унук Алексија Комнина, цар и витез западног кова-________________________________ 

- главни и први ктитор цркве Св. Спаса у Хори Цариград-________________________________ 

- архиепископ српски и чувени животописац у време владавине краља Милутина-___________________ 

- немачки цар из династије Хоенштауфен, живео и владао са Сицилије-____________________________ 

5. На линији поред догађаја напишите одговарајућу годину. 

Битка код Ниниве између Персијанаца и Ираклија_____________ 

Улазак цара Василија II у Охрид након победе над Самуилом_____________ 

Драгутинова победа над оцем Урошем у бици код Гацка_____________ 

Битка код Велбужда_____________ 

Верденски уговор, подела Франачког царства_____________ 



6. Поређај догађаје по хронолошком реду. 

______ Аварско-словенски савез осваја Сирмијум 

______ Цар Јустинијан осваја државу Острогота у Италији 

______ Долазак Авара у Панонију где су срушили државу Гепида 

______ Цар Јустинијан осваја државу Вандала 

______ Битка на Каталаунским пољима 

7. Допуни реченице тако да наведени исказ буде тачан. 

- У XIII веку Новгород је доживео највећи успон за време валадавине _____________________________ 

- Развој српског рударства се прати од 1254. године када је отворен рудник ________________________ у 

данашњој Црној Гори за време владавине краља Стефана Уроша I који је био ожењен 

_______________________________________. 

- Власелин цара Душана, Јован Оливер био је ктитор манастира ______________________________. 

8. Уколико сматрате да је наведена тврдња тачна, заокружите слово Т. У супротном заокружите 

слово Н. 

Краљ Стефан Немањић је желео да ојача своје везе са Немачким царством па је послао своје посланство у 

Нирнберг 1188. године          Т Н 

Филип Август је поразио краља Џона (Јована) у бици код Аженкура    Т Н 

Енглески парламент је први пут сазван 1256. године      Т Н 

Најзначајнија и највећа задужбина цара Душана био је  

манастир Светих архангела код Призрена        Т Н 

Последњи крсташки рат предводио је краљ Луј IХ      Т Н 

Питања 9 и 10 била су у вези са Првим светским ратом. 

11. Повежи владаре и њихове супруге. 

_____ Димитрије Прогонов   1. Јелена 

_____ Цар Душан    2. Комнина 

_____ Драгутин    3. Симонида 

_____ Стефан Немањић   4. Јелисавета 

_____ Милутин    5. Катилина 

_____ Степан Котроманић   6. Ана Дандоло 

12. Повежи личности и њихове титуле. 

_____ Симеон Палеолог   1. севастократор 

_____ Степан II Котроманић  2. ћесар 

_____ Твртко Котроманић   3. краљ 

_____ Влатко (Вратко)   4. деспот 

_____ Прељуб    5. бан 

13. Наведени догађаји се односе на варварске народе. Одговори на питања. 

- У раном средњем веку западни део Европе и Медитерана нападале су различите дружине варварских 

народа. Навести четири групе: 

___________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

-Ко је учествовао у бици код Хадријанапоља и када се она одиграла?  

_________________________________________________________________________________________ 

-Који антички владар је последњи пут пружио отпор варварима и како се у оригиналу зове правни акт 

који је доне? 

__________________________________________________________________________________________ 



14. Одговори на питања. 

- Који народи су оснивали манастире на Светој Гори- наведи најмање четири? 

________________________________________________________________________________________ 

- Када је основан манастир Хиландар и ко је био његов главни ктитор?  

____________________________________________________________________________________ 

15. Одговори на питања. 

-Како се назива феудални облик организовања државе у Византији за време Комнина? 

____________________________________________________________ 

-Наведи назив мистично аскетског покрета насталог на Светој Гори у XIII веку? 

____________________________________________________________ 

-Како се у уметности назива последња епоха трајања Византијског царства? 

____________________________________________________________ 

-Који град на Пелопонезу је био важно средиште византијске културе у XIV веку? 

____________________________________________________________ 

 


