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ОКРУЖНА ТАКМЗЧЕЊА  
ЗА шестЗ РАЗРЕД 

 

 

2007. 
 

1. Допуни реченице тачним исказима: 

Време од V до XV века представља историјску целину коју називамо ___________________. Током ове 

историјске целине постојало је _______________________ друштво. Назив друштва потиче од земљишног 

поседа који се називао _____________________. 
 

2. Допуни реченице тачним исказима: 
 

Позни (развијени) средњи век је трајао од _______ до _______ века. У овом периоду натуралну привреду 

заменила је _________________________привреда. То значи да се роба куповала и продавала за ____________. 
 

3. Допуни реченице тачним исказима: 
 

Градови се развијају у периоду ___________ средњег века. Основна занимања становника градова била су 

_____________________ и _____________________. Становници градова поседовали су 

_____________________, док су кметови били зависни од господара. 
 

4. Заокружи три исказа који говоре о Стефану Немањи: 
 

а) Оснивач владарске породице Немањић 

б) Владао Србијом од 1166. до 1199. 

в) На сабору у Дежеви власт је препустио сину Стефану Немањићу 

г) Осамосталио је Србију и територијално је проширио 

д) Протеривао је богумиле и спаљивао књиге јеретика 

 

5. Заокружи слово испред имена породице која је од половиве XII до половине XIV вeкa владала 

Србијом: 
 

а) Немањићи 

б) Лазаревићи 

в) Бранковићи 

 

6. Заокружи слова испред појаве које су настале током средњег века, а постоје и данас: 
 

а) Ислам 

б) Православна црква 

в) Кмет 

г) Олимпијске игре 

д) рат 
 

7. Одговори на питања: 
 

а) После ког догађаја је Србија у XIII веку озваничила независност и добила међународно признање?  

_______________________________________________________________________________________ 

б) Ко је издејствовао самосталност српске цркве? ______________________________________________ 

в) Из које државе је био патријарх који је дозволио самосталност српске цркве? _____________________ 
 

8. Одговори на питања: 
 

а) За време ког владара, из династије Немањића, Србија доживљава привредни успон?  

_______________________________________________________________________________________ 

б) У ком веку је Србија доживела привредни успон? _____________________________________________ 

в) Која привредна грана је допринела привредном успону Србије? _________________________________ 
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9. Заокружи слово испред имена породице која је од половиве XII до половине XIV вeкa владала 

Србијом: 

а) Који је владар из династије Немањића освојио Македонију? ___________________________________ 

б) Наведи државу у чијем је саставу била Македонија пре освајања.________________________________ 

в) У ком веку и који владар из династије Немањића је освојио грчке земље? ________________________ 
 

10. Прочитај текст и одговори на питања:     

„Био је српски краљ и цар. Рођен око 1308... Као дете проводи око седам година у Цариграду, где му је отац 

био прогнан... На власт није дошао наследним путем. Отео је наслеђе. Властела га је подбола против оца кога 

су затворили у град Звечан, где је трагично завршио.“             
 

О којем Немањићу говори текст?_______________________________________ 
 

11. Прочитај текст и одговори на питања: 
 

У доба трећег по реду сина Стефана Првовенчаног, Српска држава се налазила између Угарске и Византије. 

Због неуспеха у спољној политици окреће се унутрашњим приликама у држави. Из Угарске доводи немачке 

рударе Сасе и развија рударство. 
 

О којем владару из породице Немањићу говори текст?_______________________________________ 
 

12. Прочитај текст и одговори на питања: 
 

Почетком XIV века против Србије су се удружиле Византија и Бугарска. Српски владар је пратио припреме 

код суседа. Војска српског краља је изненадила бугарске трупе и нанела им пораз. После овог догађаја 

византијски цар је одустао од напада на Србију.  
        

Где и када је српска војска поразила бугарску војску почетком XIV века? 

_____________________________________ 
 

13. Повежи име владара са временом у коме је владао: 

         ___ Стефан Првовенчани 1.  XII век 

         ___ Стефан Немања  2.  XIII век 

         ___ краљ Милутин  3.  XIII-XIV век 

         ___ Стефан Душан  4.  XIV век 
 

14. Заокружи   Т ако је исказ тачан а  Н ако је исказ нетачан: 
 

Породица Немањић владала је Србијом три века Т Н 

Развој рударства у Србији допринео је појави новца, градова, занатства и трговине Т Н 

Први српски патријарх је био Јоаникије Т Н 

Породица Немањић је владала Србијом у доба развијеног феудализма Т Н 
 

15. На црти поред имена владара упиши титулу коју је имао: 

___________ Стефан Дечански 

___________Стефан Немања 

___________краљ Милутин 

2008. 
 

1. Пажљиво прочитај и одговори:        

Франачко царство било је на врхунцу своје моћи у време владавине Карла Великог. Ипак недуго после његове 

смрти оно се распало на неколико држава. 
       

а) Из које владарске династије је био Карло Велики? ___________________ 

б) У ком граду му је била престоница? ____________________ 

в) Наведи век  када је Карло Велики крунисан за цара? _____________ 

г) Које је године Франачко царство подељено на три дела?  ___________________ 
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2. Хронолошком редоследом бројевима од 1 до 4 поређај народе који су се досељавали  

      на Балкан и просторе Панонске низије од IV до краја IX века. 

                                           _____ Авари   

                                           _____ Бугари  

                                           _____ Хуни 

                                           _____ Мађари 

3. Одговори: 

а) Ко је био владар Србије у време првог пада Византије?__________________________________ 

б) Ко је био владар Србије када је Византијско царство обновљено? _________________________ 

в) Kо је био владар Србије у време када су Турци освојили Византију?_________________________________ 

   

4. Повежи појмове који су у међусобној  вези уписијући на линији број.                                                                                

                      ______  Климент и Наум                                  1. Еп о Роланду 

                      ______  Прокопије                                             2. Ћирилица 

                      ______  Ганелон                                                 3. Историја ратова 

                      ______  Трибонијан                                           4. Јустинијанов кодекс 

  

5. У  XIII веку  десило се неколико значајних догађаја. Од понуђених одговора заокружи три 

догађаја који су се догодили у првој половини XIII века: 

                                                  а) Велика повеља слободе 

                                                  б) Србија постала краљевина  

                                                  в) Почетак Милутинове владавине 

                                                  г) Српска црква постала самостална 

                                                  д) Подигнут манастир Дечани 

  

6. Поред  догађаја   напиши  титулу и име коју су имали српски владари у време када су се 

        наведени  догађаји десили. 

    а) Српска црква постала је  архиепископија.______________________________________________ 

    б) Српска црква проглашена је  патријаршијом .___________________________________________ 

    в) Почетак градње Хиландара.__________________________________________________________ 
  

7. Заокружи тачан одговор.  

     1)     Словени су преплавили Балканско полуострво: 

а) до почетка VI века    б) до почетка VII века      в) до почетка VIII века     г) до почетка V века 
 

      2)     Новац српске државе у време Немањића звао се: 

                   а) номизма                 б) круна                 в) динар             г) форинта 
       

      3)    Чувена фреска Анђео на Христовом гробу налази се у манастиру.  

                  а) Грачаници                 б) Хиландару                в) Милешеви              г) Студеници 
   

8. Попуни табелу, везану за српску историју, тачним подацима који недостају.  
 

година личност титула догађај 

1077.   добијање круне 

1349.  цар  

1355.   наслеђује престо 
 

9. Објасни значење следећих појмова. 

   а) пронија   ________________________________ 

   б) вазал      _________________________________ 

   в) арабеска __________________________________ 

   г) кефалија ___________________________________ 
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10. Одговори:  

    а) У ком веку је Мађарска постала краљевина?_____________ 

    б) Како се звала прва мађарска валадарска династија?_____________________ 

    в) Наведи назив документа којим је ограничена власт краља:________________________ 

    г) Где се одиграла битка  после које су Турци заузели велики део Мађарске?____________________ 
      

11. Одговори на питања. 

    а) У ком веку су Турци Селџуци основали државу?__________ 

    б) По ком султану су Турци Османлије добили име? ______________________ 

    в) Који султан је освојио Цариград 1453. године?   _____________________________ 

    г) Који догађај је обележио пад Деспотовине под турску власт? __________________ 
  

12. Поред назива битке  упиши годину када је вођена. 

а) Битка на Морави - _____________  

б) Битка код Велбужда -  _______________ 

в) Битка на Марици-  _____________ 

г) Косовска битка -______________ 

д) Битка код Ангоре - ______________   
    

13. Повежи ктиторе и њихове манастире уписујићи на линији испред имена ктитора број под којим 

је манастир. 

         ___ Деспот Стефан Лазаревић                                                1.  Манастир Сопоћани                     

         ___ Краљ Урош                                                                         2.  Манастир Грачаница                    

         ___ Кнез Лазар                                                                          3.  Манастир Свети Арханђели           

         ___ Краљ Милутин                                                                   4.  Манастир Манасија                     

         ___ Стефан Душан                                                                    5.  Манастир Раваница                     
  

14. Заокружи   Т ако је исказ тачан а  Н ако је исказ нетачан. 

а) Највиши орган власти у средњовековном Дубровнику било је Велико веће.     Т       Н 

б) Средином XIV века Балкан су нападали Турци Селџуци.                                     Т       Н 

в) Први универзитети у западној Европи основани у XIII веку.                               Т       Н 

г) Арабљани су 711. год. освојили Шпанију од Визигота.                                         Т       Н 

д) Стефан Војислав је 1035.г. подигао устанак у Рашкој против Византије.           Т       Н 
  

15. Пажљиво прочитај   и одговори:  

Житије или животопис је било оригинално књижевно дело у средњем веку. Поред имена аутора напиши назив 

житија које је написао. 
   

  а) Константин Филозоф _____________________________________ 

  б) Стефан Првовенчани ____________________________________ 
 

2009. 
 

1. Пажљиво прочитај и одговори: 

Средњи век почивао је на ратару, ритеру и свештенику. 

Однос између два феудалца назива се___________________________________ 

Најкрупнији властелини били су _______________________________________ 

Најкрупнији властелини обавезивали су се на верност врховном господару, а то је био ____________________ 
 

2. Хронолошким редоследом поређај наведене догађаје пишући испред догађаја бројеве од 1 до 5:  

               ______   уздизање Дукље на ранг краљевине  

               ______   раскол хришћанске цркве                                                                       

               ______   први помен Срба  

               ______   Часлав осамостаљује Србију 

               ______   Настало Мирослављево јеванђеље 
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3. Пажљиво прочитај и одговори:  

За време крсташких ратова сукобљавали су се хришћани и муслимани:  
а) Ко је покренуо крсташке ратове?____________________________________  

б) Који су циљ имали крсташки походи?_________________________________________ 

в) У ком граду је одлучено да се покрене први крсташки рат?____________________ 

г) Како се звао муслимански војсковођа који се супротставио крсташима? ____________               
 

4. Заокружи   Т ако је исказ тачан а  Н ако је исказ нетачан. 
    

Мађари су у Панонској низији затекли Хуне и Аваре Т Н 
Арабљанска држава простирала се на западу до реке Инда Т Н 
Име Дакија потиче из античког периода Т Н 
Дукља је у XI веку водила два успешна устанка против Византије Т Н 
У време Хлодовеха Франци примају хришћанство Т Н 

 

5. Пажљиво прочитај и одговори на које се владаре односе дате реченице:   
      ,,дошао на свет у судару раса“     _______________________________ 

      ,,тело је вежбао честим пливањем“     _______________________________ 

      ,,видевши своју ослепљену војску умро је од срчане капи“ _______________________________ 

      ,,умео је да бира способне сараднике и подстиче њихову делатност“ _______________________________ 
 

6. Моћ средњовековних владара мерила се величином њихове државе.  

Поред имена владара упиши до којих се граница простирала њихова држава на врхунцу моћи. 
      Душан Силни ______________________________________________________________ 

      Стјепан II Koтроманић_______________________________________________________ 
 

7. Династија је владарска породица, њени чланови повезани су родбинским везама. Поред имена 

очева упиши њихове синове наследнике престола       
      Урош I ________________________________________________________ 

      Стефан Дечански________________________________________________________ 

      Стефан Немања_________________________________________________________ 
 

8. Попуни табелу, везану за српску историју, тачним подацима који недостају.  

година владар титула догађај 

1190.   Велики жупан   

      Аутокефалност српске цркве 

  Урош  V   Постаје очев савладар 

 

9. Поред наведеног догаћаја упиши годину када се догодио:  
      Пад Скопља под турску власт        ___________             

      Битка на Ровинама                           ___________               

      Битка код Ангоре                             ___________                

      Твртково крунисање у Милешеви  ___________       
  

10. Објасни значење следећих појмова: 
  Млади краљ____________________________________________________________  

  Патарени______________________________________________________________ 

  Готика_________________________________________________________________ 

  Кулук_________________________________________________________________ 

  Спахилук______________________________________________________________ 
 



 

Oпштинскa такмичењa из историје | nastavnikdamir.wordpress.com 

 

6 

 

11. Повежи обласне господаре и области којима су управљали, уписујући на линији број: 
               

        ________    Симеон Немањић  1.  Епир и Тесалија  

        ________    Угљеша Мрњавчевић  2. Косово 

       ________     Балшићи   3. Зета 

       ________    Лазар Хребељановић  4. Поморавље 

        ________    Вук Бранковић  5.Македонија  
 

12. Одговори:  
а) Поред Срба који народи имају своје манастире на Светој гори, наведи  још три народа? 

__________________________________________________________________________  

б) Који владар даје самоуправу Светој гори ?  _______________________________________ 

в) Који је српски владар умро на Светој гори?_______________________________________ 
 

13. Допуни реченице тако да исказ буде тачан : 

а) Данашња српска престоница, Београд, био је престоница и српском средњевековном владару деспоту 

____________________________________, први пут у српским рукама нашла се у време  краља 

_________________________________  о успону и развоју града у XV веку сведочи дело које је 

написао __________________________________ 

б) Након што су крсташи 1204. освојили Цариград Византија је сведена на област ____________________ 

и ______________________________________________. 
 

14. Одговори: 
По Душановом зaконику зависни људи звали су се ________________________а они се деле на: 

      ____________________________________,____________________________________ 

      ____________________________________,____________________________________ 

      ____________________________________. 

15. Од  XIII века почиње обнова рударске производње у Србији, привредни успон и јачање власти 

владара, одговори: 
а) У време ког владара почиње привредни успон  Србије?__________________ 

б) Који народ је био заслужан за развој рударства у Србији?___________________ 

в) Како се звао највећи рудник на Балкану?__________________________________ 

 

 

 

2010. 
 

1. Пажљиво погледај фотографије српских средњовековних манастира и одговори на питања 

исписујући одговоре на линији испод слике: 1. име манастира 2.  пуно име ктитора  3. године 

владавине ктитора и титуле  

 
 

  

1. ___________________  

2. ___________________ 

3. ___________________ 

1. ___________________  

2. ___________________ 

3. ___________________ 

1. ___________________  

2. ___________________ 

3. ___________________ 
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2. Средњовековни градови су често били мета освајача.  Допуни табелу исписијући имена градова, 

освајача или година опсаде тако да се добије тачан преглед освајања или опсада средњoвековних 

градова: 

Име опседаног или  

освојеног града 
Година опсаде или освајања нападачи ( освајачаи) 

Цариград 626.  

 1204. Крсташи 

Поатје 732.  

 1018. Василије II 

 

3. Повежи савременике, од понуђених владара издвој три пара савременика: 

Стефан Немања          Твртко I Котроманић         Фридрих II Барбароса          Урош V     

Урош I                           Стјепан II    Котроманић    Василије II                        Стефан Дечански  

1. ___________________________ и ________________________________ 

2. __________________________   и _________________________________ 

3. __________________________   и _________________________________ 

 

4. Средњовековни владари и великаши су често добијали надимке по личним особинама или начину 

владавине, по којима их историја памти и спомиње, покушај да откријеш ко се крије иза надимака, 

поред надимка упиши пуно име историјске личности на коју се односи: 

,,Сремски краљ“ ______________________________________ 

,,Змај Огњени Вук“ _____________________________________ 

,,Освајач“ ____________________________________________ 

 

5. Попуни табелу, повежи владаре и њихове савладаре, поред владара упиши име савладара и титулу 

коју је носио водећи рачуна о датој години. 

Година Владар Име савладара Титула савладара 

1352.  Душан    

1328. Стефан Дечански   

1367. Урош V   

 

6. Погледај историјску карту и одговори на питања: 

 

 

 

 

а) Која је држава приказана на историјској  карти? 

__________________________________     

б) Који  је  владар владао у време на које се карта односи? 

(напиши пуно име владара)__________________________________  

в) Северна граница ове државе долазила је до _______________ 

_______________ а јужна до __________________________________ . 

г) Западни сусед ове државе била је (име државе)  _________________ 

а северни ______________ . 
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7. Допуни празнине у датом тексту, исписујући на линијама имена личности које недостају, тако да се 

добије кратак преглед средњовековне историје Београда. 

Београд се први пут нашао у српским рукама у време владавине  ( упиши пуно име) 

____________________________________, постао је престоница Србије у време ( упиши име) 

_____________________, а његов успон описао је ( упиши име) _____________________ . 

 

8. Хронолошким редоследом поређај  догађаје који се односе на Турска освајања,  уписујући испред  

догађаја бројеве од 1 до 5:  ( 1 за најстарији догађај) 

_____Битка код Никопоља 

_____Битка на Ровинама 

_____Освајање Скопља 

_____Први пад Смедерева 

_____Битка код Черномена 
 

9. Пажљиво прочитај дати текст, попуни табелу уписујући бројеве испред исказа у табелу одвајајући 

легендарне исказе од исказа који су историјски поуздани. 
 

1) Косовска битка одиграла се између српске и турске војске,  

2) 28. јуна 1389. године. У боју су,  на српској страни 

учествовали:  3) цар Лазар Хребељановић, 4) Косанчић Иван, 5) 

Југ Богдан и девет Југовића, 6)Топлица Милан, 7) док је Турке 

предводио султан Мурат са два сина. Срби су поражени  пошто 

их је 8)издао Вук Бранковић. 9) Битка се одиграла на 

Газиместану, 10) страдала су оба владара. 

ЛЕГЕНДА О 

КОСОВСКОМ БОЈУ 

ИСТОРИЈСКА 

ИСТИНА 

  

  

  

  

  

  

 

10. Прочитај питања и одговори: 

1. Које су две породице владале Зетом у XV веку?   _______________________________ 

2. У време које династије долази до успона Византије у XII веку?__________________________ 

3. Које су се три великашке породице уздигле у Босни у време турских продора? 

______________________________________________________________________________________________ 
 

11. Пажљиво прочитај и подвуците по један појам који не припада низу: 

а) Келти, Илири, Авари, Трачани 

б) Тимочани, Дунавци, Струмљани, Неретљани  

в) Захумље, Травунија, Рашка, Карантанија 

г) Стефан Немања, Стефан Војислав, Стеван Првовенчани, Стефан Душан 
 

12. Пажљиво прочитај и  заокружи  Т ако је исказ тачан а Н ако је исказ нетачан 
 

Игуман је старешина католичког манастира. Т Н 
Хеленизација је исто што и грецизација. Т Н 
Стефан Војислав је водио два успешна устанка против Византије. Т Н 
Исламска вера је забрањивала зеленашење. Т Н 
 

13. Поред значења упиши појам на који се односи.  

1. Верник исламске вере    ____________________________ 

2. Епископ Рима                    ____________________________ 

3. Скуп више факултета      ____________________________ 

4. Владарска породица     _____________________________ 
 

14. Одговори на питања: 

1.Напиши по чему је Дубровник добио име? _____________________________ 

2.Које је територије Душан уступио Дубровчанима? ___________ и____________ 
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15. Допуни реченицу тако да исказ буде тачан:  

Босански бан (упиши име и презиме) _____________________________ и српски кнез (упиши име и презиме) 

______________________________ поразили су жупана Николу Алтомановића и поделили су његову 

феудалну област која се простирала од _______________________________ до мора. 

 
2011. 

 

1. Пажљиво погледај слике манастира и одговори на постављена питања исписујући на линијама.  

А) Пуно име ктитора; Б) Име манастира; В) године владавине ктитора и титуле 

 

  
А) __________________________________________  

Б) __________________________________________ 

В) __________________________________________ 

А) __________________________________________  

Б) __________________________________________ 

В) __________________________________________ 
 

2. Заокружи слово испред имена породице чији су владари носили титулу деспота: 
 

а) Немањићи 

б) Балшићи 

в) Бранковићи 

г) Котроманићи 

 

3. Дубровачка република у средњем веку је била самостална држава, али је у разним периодима 

била увек везана за суседне државе. Те државе дате су у понуђеним одговорима. Одредите тачан 

ред тих утицаја. 
 

а) Византија, Млетачка, Угарска, Турска 

б) Византија, Угарска, Млетачка, Турска 

в) Млетачка, Византија, Угарска, Турска 
 

4. Попуни табелу, везани за српску истирују, тачним подацима који недостају. 
 

година владар титула догађај 

1204. Стефан Немањић   

1199.  Велики жупан  

 Стефан Душан  Крунисан у Скопљу 

  краљ Крунисан у Милешеви 
 

5. Пажљиво прочитај и  заокружи  Т ако је исказ тачан а Н ако је исказ нетачан 
 

Крсташки ратови су походи источноевропских витезова. Т Н 
Ходочасници су посећивали света места Т Н 
Кмет је био слободан сељак Т Н 
На Балканско полуострво 80-их година VII века населили су се Бугари Т Н 
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6. Погледај слику и одговори. 

Који град је приказан на слици?  

_______________________ 

 

Ко је оснивач града? _________________________________ 

 

Наведи век оснивања?  

________________________ 

 

У време оснивања у којој држави се налазио? 

______________________________________ 

 

 

 

 

7. Прочитај и одговори. 
 

У средњем веку српски владари су мењали титуле. Заокружи одговор у коме је наведен тачан редослед 

промене титула. 

а) краљевина, деспотовина, царство 

б) царство, краљевина, деспотовина 

в) краљевина, царство, деспотовина  
 

8. Повежи појмове. На линију упиши одговарајући број са десне стране. 
               

______номизма  1. Византијски златни новац 

______кодекс   2. Војна област 

______пронија   3. Зборник закона 

______тема   4. Феуд  
 

9. Хронолошким редоследом поређај догађаје из српске историје уписујући испред догађаја 

бројеве од 1 до 5:  ( 1 за најстарији догађај) 

_____проглашење Душана за цара 

_____Српска црква постаје патријаршија 

_____освајање Македоније 

_____изградња Хиландара 

_____смрт Стефана Немање 
 

10. Наведи имена биографа Стефана Немање 

___________________________________________ и ___________________________________________ 
 

11. Одговори на питање. Које године су коначно пале под турску власт? 
 

Зета  ____________ године 

Херцеговина ____________ године 

Босна   ____________ године 

Србија  ____________ године 

 

12. Попуни табелу, од понуђених личности, раздвојите историјске од легендарних личности.  

кнез Лазар, Косанчић Иван, Југ Богдан, девет Југовића, Топлица 

Милан, Вук Бранковић, кнегиња Милица, Милош Обилић, султан 

Мурат 

Легендарне личности Историјске 

личности 
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13. Пажљиво прочитајте и подвуците по један појам који не припада низу у реду 
 

а) Џихад, Куран, Каба, каган 

б) Занатлија, трговац, трг, игуман 

в) Архиепископ, патријарх, бискуп, епископ 
 

14. Пажљиво прочитај текст и одговори. 
 

„…Здружени тако, сви заједно уђоше с кнезом Лазаром у Николину земљу и ставише све под огања и мач…“ 
 

а) Ко се удружио са кнезом Лазаром?_____________________________ 

б) Против кога су склопили савез? _______________________________ 

15. Пажљиво прочитај текст и одговори. 
 

„И ако властелин, или властеличић опсује себра, да плати 100 перпера, ако ли себар опсује властелина, или 

властеличића, да плати 100 перпера и да се осмуди.“ 
 

а) Који се историјски извор анализира?_____________________________ 

б) Који се друштвени слојеви помињу у наведеном тексту? _____________________________________ 

в) Који су друштвени слојеви повлашћени? ______________________________________ 

г) Који друштвени слој је био потчињен? ______________________________________ 

 
 

2012. 
 

1. Поред имена владара упиши име његове престонице 
 

Стефан Немања_______________________________ 

Лазар Хребељановић_______________________________ 

Ђурађ Бранковић_______________________________ 

Стефан Лазаревић_______________________________ 
 

2. Напиши појам на који се тумачење односи: 
 

Облик државног уређења код кога владар наслеђем долази на власт_______________________________ 

Највиши чин у Православној цркви_______________________________ 

Правни акт који издаје владар, има снагу закона_______________________________ 
 

3. Пажљиво прочитај текст историјског извора и одговори на питања: 

„...силни победник, који је себи већ био потчинио Баварце, Аквитанце, Саксонце, Данце, Нормане, Британце, 

Панонце ..., а способан да га још више прошири, крену у Рим да папу освети. Њему, уочи дана када ће ући у 

Рим, папа Лав на дванаести километар у сусрет пође и свечано га дочека.“ 

а) На ког се владара односи текст? _________________ 

б) На коју годину се односи текст? _________________ 

в) Коју је титулу имао владар пре доласка у Рим? ________________________ 

г) Коју је титулу понео из Рима? ______________________ 
 

4. Поред године упишите догађај: 
 

476.  

622.  

1217.  

1389.  

5. Пажљиво прочитај и  заокружи  Т ако је исказ тачан а Н ако је исказ нетачан 
 

Атила је провео Хуне кроз „Врата народа“ Т Н 
Хришћанска црква се поделила на монотеизам и политеизам Т Н 
Римљани су основали престоницу Византије Т Н 
Руси су примили Хришћанство после Срба Т Н 
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6. Пажљиво прочитај текст историјског извора и одговори на питања: 

„...Два брода који су били међусобно везани, један по имену ... толико су се приближили једној кули, први са 

једне, а други са друге стране, пошто су их Бог и ветар гонили напред, да су је лествице са „ Ходочасника „ већ 

додиривале. Истог тренутка су један Венецијанац и са њим француски витез по имену Андре Дурбоаз, 

продрли унутра. Други су кренули за њим и коначно, браниоци су били сатрвени и истерани. 

У тренутку када су то приметили, витезови на транспортним бродовима су се искрцали, прислонили 

мердевине на зидине, попели се уз њих и заузели још четири куле...“ 
 

а) Ко је опседао Цариград? ________________________________ 

б) Које се године одиграо описани догађај? ____________________________ 

в) Ко је у то време владао Србијом? _____________________________ 

г) Која држава је у то време била најмоћнија на мору? ____________________________ 
 

7. Пажљиво прочитај текст историјског извора и одговори на питања: 

„Немања и Красимир, велики владари Србије и Рашке, с трећим братом Мирославом....излазили су веома рано 

у сусрет странцима, долазак цара, као што доликује поздрављали су помпезно и у величанственом сјају и 

поштовање му одавали окружавајући га благом послушношћу. Посебно су за владара жртвовали овце, вино, 

жито и јечам, дарежљиво делили, на вашару свима послуживали храну, свакако, за послушност цару.“ 
 

а) Напиши име и титулу домаћина._________________________________________________ 

б) Напиши име и титулу госта._____________________________________________________ 

в) Који догађај је био повод за сусрет? ______________________________________________ 

г) у ком веку се догодио сусрет? __________________________ 
 

8. Пажљиво прочитај текст историјског извора и одговори на питања: 
 

„Меропсима закон по свој земљи: У недељу да работају два дана пронијару, и да му даје у години перперу 

цареву, и заманицом да му коси сена дан један, и виноград дан један, а ко нема винограда, а они да му работају 

друге работе дан један, и што уработа меропах, то све да држи, а друго ништа, против закона, да му се не 

узме.“ 

а) Из ког документа је преузет део текста? ______________________ 

б) Које године је настао оригинал документа? __________________________ 

в) Чије обавезе су приказане у тексту? _____________________________ 

г) Колико дана у недељи тај друштвени слој ради за друге? _____________________________ 

д) Колико дана може да ради за себе? _________________ 

е) Коју су још феудалну обавезу имали осим рада на имању феудалца? ____________________ 
 

9. Наведене личности поређај по времену живота и деловања (бројем 1 означи личност која је 

прва живела и деловала) 

___ Ричард Лавље Срце 

___ Мурат 

___ Ђурађ Бранковић 

___Драгутин 
 

10. Пажљиво прочитај и подвуци појам који је припада низу: 

а) Јерусалим, Рим, Мека, Цариград 

б) Часлав, Стефан Војислав, Властимир, Самуило 

в) Дужд, краљ, цар, велики жупан 

11. Хронолошким редоследом поређај догађаје уписујући испред догађаја бројеве од 1 до 5: 

_____проглашење Душана за цара 

_____Српска црква постаје патријаршија 

_____освајање Македоније 

_____изградња Хиландара 

_____смрт Стефана Немање 
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12. Пажљиво прочитај текст историјског извора и одговори на питања: 

„После овога замисли онај горди и величави ( Бајазит ) рат на Угро – Влахе, и подигавши се са свима силама 

своји дође, и прешавши Дунав 6903, у биткама сукобише се са великим и самодржавним војводом Јованом 

Мирчом, где је била неисказана множина крви проливена. Тада погибоше краљ Марко и Константин. 
 

а) Византинци су рачунали време од настанка света 5508. пре Христа, знајући то, одреди које године се 

одиграо догађај о коме текст говори? ______________________________________________ 

б) У тексту се помињу два сина славних очева. Отац Марков је био ________________________, а отац 

Бајазитов је био __________________________________. 
 

 

13. Хералдика је наука о грбовима, помоћна историјска наука. Пажљиво погледај грбове и 

одговори на питања: 1. Којој династији припада, 2. Име родоначелника династије: 
 

  
 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

14. Пажљиво погледај карту и у бела поља 

упиши имена српских области након распада 

Царства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Сва питања на овом тесту се односи на један 

историјски период. Напиши на који период се 

питања односе. 

 

_____________________________________________ 
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2013. 
 

 

1. Пажљиво прочитај тврдње и одреди на коју се средњевековну државу односи. Подвуци један 

одговор за једну тврдњу. 
 

Држава Ромеја Византија Бугарска Франачка 

Настала је од варварских држава у V веку Византија Бугарска Франачка 

Највећи успон достижу крајем IX и почетком X века Византија Бугарска Франачка 

Уништили су државуу Авара Византија Бугарска Франачка 
 

2. Пажљиво погледај карту и одговори на питања која се односе на приказану карту. 
 

 

а) Која држава је приказана на карти? 

_____________________________ 

б) У ком веку је та држава просторе на карти 

обухватала? _____________________ 

в) Који цар је тада владао? ___________________ 

г) Који народ је нападао са истока? _____________ 

д) Који народи су је нападали са запада ? 

________________ и ________________ 

е) Која полуострва је он освојио током своје 

владавине? ________________ , ________________ и 

________________ 

 

3. Хронолошким редоследом поређај догађаје уписујући испред догађаја бројеве од 1 до 5: 

_____настанак Франачког царства 

_____нестанак државе Хуна 

_____подела Римског царства 

_____ настанак Бугарског царства 

_____нестанак Српског царства 
 

4. Пажљиво прочитај питања која се односе на историју Словена и одговори: 
 

а) Који простор обухвата прапостојбина Словена? (наведи реку, море, планину) 

________________________________________________________________________ 

б) Како су се поделила племена приликом сеобе? _____________________________________________ 

в) Која група је населила Балканско полуострво? _____________________________________________ 
 

5. Погледај слику и одговори на питања. 

 

а) Погледај грб и одговори којој је породици припадао? 

____________________________________________________ 

б) Како се зове и презива родоначелник те породице? 

______________________________________________________ 

в) Који град је био престоница његове државе?__________________ 

г) Како се звала његова супруга? _____________________________ 

д) Како се звао његов син, наследник? ________________________ 

е) Где је и када погинуо ? ___________________________________ 

ж) Који је владар Босне био његов савременк? __________________ 

з) Простор око које три реке обухвата његова држава? 

________________________________________________________ 
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6. Улога цркве је обележила културну и политичку историју средњег века. Пажљиво прочитај 

питања и одговори. 
 

а) Које три једнобожачке вере постоје током раног средњег века? _________________________________ 

б) Која је од три религије прва настала? ____________________________________ 

в) Која је од три религије последња настала? ____________________________________ 

г) Које две религије се жестоко сукобљавају у периоду од XI до XIII века? __________________________ 
 

7. Пажљиво прочитај и  заокружи  Т ако је исказ тачан а Н ако је исказ нетачан 
 

Сви средњовековни градови су самосталност стицали откупом Т Н 
Арабљани своје богомоље украшавају арабескама Т Н 
Хеленистичка култура је једна од одлика Византијског царства Т Н 
Најзначајнији проналазак XV века је писаћа машина Т Н 

8. Попуни табелу, поред година владавине упишите име владара који је тада владао: 
 

Године владавине Пуно име, презиме и титуле владара 

1243-1276.  

1331-1355.  

1314-1353.  
 

9. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 

„И докле год будем жив мораћу вам служити и поштовати вас на начин слободна човека; и докле год будем 

жив нећу се моћи отети вашој власти или заштити; али, за узврат, мораћу до краја свог живота остати под 

вашом моћи или заштитом. Из тога следи, ако се један од нас усхтедне истргнути испод овог уговора, мораћу 

своме сууговарачу платити толико и толико солида, а сам уговор остаће и даље на снази. Због тога је било 

прикладно да буду написане две повеље истог садржаја као потврда овога; а то је и учињено.“ 
 

а) Који се правни документ, осим уговора помиње у ист. извору?_______________________ 

б) Коју врсту феудалних односа описује извор? ________________________________________ 

в) Којој друштвеној групи припадају они на које се извор односи? ________________________ 
 

10. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 
 

„Сава, узе са собом преподобне мужеве из Свете Горе, који тада боговрлим животом слично сунцу беху 

сијали. Са овима светима узевши свете и мироточиве мошти светога и преподобнога свога оца, пође на 

пут с њим у своје отачаство у српску земљу, да као што на истоку у Светој Гори постадоше очевици 

Божјих чудеса, којима Бог прослави свога угодника, да ово и западнима истинито објаве, и што 

опет угледају на западу у српској земљи када овде дођу, и ова чудеса дошавши кући објавиће источнима, 

и Бог, слављен од свију једногласно у светим саветима својим, увек слављен славећи се.“ 
 

а) Који догађај је описан у историјском извору? _________________________________________ 

б) Које се историјске личности помињу? ______________________________________________ 

в) У ком веку се одиграо описани догађај? ______________________________________________ 

г) На које се две државе односи описани догађај? ________________________________________ 
 

11. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 
 

,,Поменути Никола као момак беше велика јуначина и држаше ону покрајину Хума коју је држао његов отац 

Алтоман за живота цара Стефана. Касније, кад је умро његов стриц чија се област простирала од Дубровачког 

приморја до Ужица, заузе и његове земље; доби и неке друге крајеве, све до Срема, и владаше до границе 

Босне на Дрини.,, 

а) Наведи име и презиме историјске личности о којој говори текст историјског извора? 

______________________________________________________________________________ 

б) У ком веку је та личност живела? _________________________________________________ 

в) Ко је склопио савез и ратовао против великаша о коме извор говори? 

______________________________________________________________________________ 
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12. Понуђене догађаје поређај хронолошким редом (1 за најранији догађај) 
 

______зидање Грачанице 

______први пад Смедерева 

______смрт првог српског архиепископа 

______долазак Саса у Србију 

______Србија се проширила и обухвата Атос 
 

13. Повежите супружнике, поред имена владара упиши име његове супруге: 
 

Стефан Немања   супруга__________________________ 

Стефан Урош I    супруга__________________________ 

Стефан Урош I V Дупан  супруга__________________________ 
 

14. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 
 

„Господин деспот је пошао из Угарске и кренуо се ка Дубровнику са млетачке територије.Он је пошао са 

својим дворјанима на једној великој галији и са неколико малих лађа у своје земље у приморју. Када је 

пролазио поред дубровачког пристаништа одлучио је да се задржи у пристаништу, да се одмори са 

својом дружином.“ 
 

а) Наведи име и презиме историјске личности о којој говори текст историјског извора? 

______________________________________________________________________________ 

б) Наведи име и презиме владара који је владао пре владара о коме текст говори. 

______________________________________________________________________________ 

в) Који су разлози навели поменутог владара на одлазак у Угарску? 

______________________________________________________________________________ 
 

15. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 
 

„Човече који српском земљом ступаш, 

било да си дошљак или овдашњи, 

ма ко да си и ма шта да си, 

када дођеш на поље ово, 

које се зове Косово, 

по свему ћеш угледати пуно костију мртвих, 

те са њима у камену природу, 

мене крстозначнога и као стег 

видећеш како посред поља усправно стојим.“ 

а) На који се историјски догађај односи текст 

извора? 

_________________________________________ 

б) На чему је исписан текст историјског извора? 

_________________________________________ 

в) Којој врсти писаних историјских извора 

припада? 

_________________________________________ 

 
 

 

 

2014. 
 

 

1. Пажљиво прочитај објашњење и упиши појам на који се односи објашњење: 

а) Живе у конацима (ћелијама) који су у склопу манастира-_________________________________ 

б) Учење о највишем бићу, Богу-________________________________________ 

в) Шире хришћанство међу паганима-________________________________________ 

г) Црквени старешина на челу православне цркве-________________________________________ 

2. Хронолошким редоследом поређај познате историјске личности бројевима од 1 до 5: 

_____Кулин бан 

_____Стефан Дечански 

_____Стефан Милутин 

_____ Стефан Урош I 

_____Твртко I Котроманић 
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3. На ленти времена прикажи хронолошки распоред догађаја, уписујући број испред догађаја у 

одговарајући круг на ленти времена. 

 

 

1) Пад Западног римског царства 

2) Милански екикт 

3) Оснивање Универзитета у Болоњи 

4) Доношење законика који је важио на простору читаве српске средњовековне државе 

5) Византијски цар Јустинијан укида Атинску академију 

6) Енглески краљ доноси документ којим је основан енглески парламент 

 

4. Пажљиво прочитај и  заокружи  Т ако је исказ тачан а Н ако је исказ нетачан 

 

Први пад Смедерева је био 1459. године Т Н 
Болест кугу су у средњем веку тумачили као Божју казну Т Н 
Краљ Вукашин је био турски вазал Т Н 
Цар Јустинијан је успешно ратовао против Јужних Словена Т Н 

 

5. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања 

 

„Њихово здепасто тело, са огромним горњим удовима и несразмерно великом главом, даје им наказан изглед; 

рекли бисте двоножне животиње, или какав од оних рђаво саделаних дрвених ликова, којима се украшавају 

ограде мостова. Уосталом, то су створења која под људским обликом живе као животиње. У храни не знају ни 

за пећење ни за зачине; корење дивљег биља и месо ма какве животиње, чије черреке греју држећи их између 

свога седишта и коњских леђа, сачињавају њихову храну. Никада се не служе плугом, не станују ни по кућама 

ни по колибама.“ 

 

а) Који народ је описан у тексту? ________________________________ 

б) У време ког владара тај народ достиже свој највећи успех? ____________________________ 

в) У ком веку достиже свој највећи успех? __________________________________ 

г) Да ли тај народ постоји и данас? ____________________ 

 

6. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 

„И докле год будем жив мораћу вам служити и поштовати вас на начин слободна човека; и докле год будем 

жив нећу се моћи отети вашој власти или заштити; али, за узврат, мораћу до краја свог живота остати под 

вашом моћи или заштитом. Из тога следи, ако се један од нас усхтедне истргнути испод овог уговора, мораћу 

своме сууговарачу платити толико и толико солида, а сам уговор остаће и даље на снази. Због тога је било 

прикладно да буду написане две повеље истог садржаја као потврда овога; а то је и учињено.“ 

 

а) За које две стране су сачињене повеље? __________________________________________ 

б) Коју врсту феудалних односа описује извор? ________________________________________ 

в) Којој друштвеној групи припадају они на које се извор односи? ________________________ 
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7. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 
 

„Земљу Захумљана раније су држали Ромеји, мислим Романи, које је цар Диоклецијан преселио из Рима (…). 

Ова земља Захумљана беше под царем Ромеја, али пошто и земљу и њен народ поробише Авари, остаде 

потпуно пуста. Захумљани који сада тамо станују су Срби, потичући из времена оног архонта, који је цару 

Ираклију пребегао.“ 

а) Који се владари помињу у тексту? _____________________________ 

б) Којим су државама ти владари владали? _________________________________ 

в) На које море излази Захумље?___________________________________ 

г) Како се у тексту називају староседеоци Захумља? ___________________________ 
 

8. Пажљиво погледај слику и одговори на питања. 
 

 

а) Којој династији припадају личности са слике? 

____________________________ 

б) Ко су личности са слике? 

___________________________________ 

в) У каквим родбинским односима су личности са 

слике? ________________________ 

г) Који манастир су заједно подигли? 

____________________________________ 

 

 

 

9. Пажљиво прочитај тврдње и издвој оне које се односе на Косовску легенду. Заокружи само 

слово испред тврдње које се односе на Косовску легенду. 
 

а) Лазару је на Косову помогао одред Срба из Босне 

б) У боју на Косову је погинуо Топлица Милан 

в) Косовски бој се одиграо на Видовдан 

г) У Косовском боју је учествовало девет Југовића и десети Југ Богдан 

д) Вук Бранковић је издао Лазара на Косову 
 

10. Повежи појмове са њиховим значењем. Слово испред појма упиши на линији испред његовог 

значења. 

а) Хеленизација   _______прихватање грчке културе 

б) Романизација   _______прихватање словенске културе 

в) словенизација   _______прихватање римске културе 
 

11. Заокружи слово испред хронолошки тачне комбинације. 
 

а) Косовска битка, смрт цара Уроша, смрт краља Вукашина 

б) Смрт краља Вукашина, смрт цара Уроша, Косовска битка 

в) Смрт цара Уроша, смрт краља Вукашина, Косовска битка 
 

12. Повежи личност и догађаје. Број испред имена личности упиши на линији испред догађаја. 
 

а) Стефан Војислав  ______ успон Бугарске 

б) Властимир   ______ослобађа Дукљу од власти Византије 

в) Симеон    ______оснива најстарију српску династију 
 

13. Деспот Стефан Лазаревић је био двоструки вазал. На линијама испод напиши имена држава 

чији је био вазал. 

 

___________________________________________ и ___________________________________________ 
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14. Погледај карту. На карти су уцртане српске престонице. Пажљиво погледај и поред броја 

упиши име престонице, поред имена престонице напиши име владара (великаша) који је у њој 

столовао. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 
 

„То се види из докумената о српском посланству које је у пролеће 1350. године посетило дужда. Из опширног 

посланства издвојени су овде само тражење и одговор који се односе на помоћ за освајање Цариграда. 

„1350 дана 13 априла…Доле исписано је посланство изложено дуждевској влади од стране племенитог мужа 

Михајла Буће посланика пресветлог цара Рашке и Романије…“ 

 

а) Која држава прима посланство? _______________________ 

б) Како се зове главни град те државе? ________________________ 

в) Који владар је „Пресветли цар Рашке и Романије“?________________________________ 
 

 
 

 

2015. 
 

1. Од понуђених тврдњи заокружи само оне који се односе на период средњег века 
 

 Период од проналаска писма до V века 

 Период у коме су Европљани трговали са америчким континентом 

 Период када је главно обележје култури давала религија 

 Период када је владала политичка равноправност полова 

 Период витезова и принцеза 

2. Пажљиво прочитај и  заокружи  Т ако је исказ тачан а Н ако је исказ нетачан 
 

Први пад Јерусалима је био у XIII веку Т Н 
Само је Дубровник у средњем веку био република Т Н 
Деспот Угљеша је био стриц Марку Краљевићу Т Н 
Византијски цар Василије II је добио надимак по имену народа који је поразио у боју Т Н 

 

1. 
град: ______________________ 

владар: ____________________ 

  

2. 
град: ______________________ 

владар: ____________________ 

  

3. 
град: ______________________ 

владар: ____________________ 

  

4. 
град: ______________________ 

владар: ____________________ 
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3. Поређај народе по времену насељавања простора на коме су данас уписујући бројеве од 1 до 5 
 

_________Срби  

_________Грци 

_________Угри 

_________Бугари 

_________Франци 
 

4. Поред имена државе или области упиши име династије која је ту владала у време Косовске боја 
 

Босна   _______________________  Моравска Србија _______________________ 

Зета   _______________________  Османско царство _______________________ 
 

5. Пажљиво погледај слике владара и испод слике упиши: 

1.Пуно име владара; 2. Пуно име његовог претходника; 3. Пуно име његовог наследника 
 

  
1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

1._______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 
 

6. Пажљиво прочитај објашњење и упиши на који се појам објашњење односи. 
 

а) Место где се живи монашким животом-________________________________________ 

б) Садашњи назив на престоницу Византије-________________________________________ 

в) Врховни поглавар католичке цркве-________________________________________ 

г) Прва једнобожачка религија-________________________________________ 
 

7. Повежи личност и догађаје. Слово испред имена личности упиши на линији испред догађаја. 
 

а) Деспот Стефан   ______битка код Ангоре 

б) Деспот Ђурађ   ______битка на Марици 

в) Деспот Угљеша  ______оснивање Смедерева 
 

8. Понуђене догађаје поређај хронолошким редом (1 за најранији догађај) 
 

______аутокефалност српске цркве 

______донет први српски законик 

______женидба Немање Аном 

______крунисање босанског краља 

______смена на власти синова краља Уроша I 

9. Заокружи слово испред хронолошки тачне комбинације. 
 

а) зидање Жиче, зидање Милешеве, зидање Студенице 

б) зидање Милешеве, зидање Студенице, зидање Жиче 

в) зидање Студенице, зидање Жиче, зидање Милешеве  
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10. Поред имена владара напиши све престонице у којима су столовали током своје владавине. 

Лазар Хребељановић___________________________________________ 

Цар Константин___________________________________________ 

Стефан Душан Силни___________________________________________ 

Стефан Лазаревић___________________________________________ 
 

11. Повежи области и обласне господаре. Слово испред имена личности упиши на линији испред 

области којом је управљала. 

а) Симеон   ______Албанија 

б) Војислав Војиновић  ______Епир и Тесалија 

в) Јован Асен   ______од Рудника до мора 
 

12. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 

„Нека вас подстакне Свети гроб нашег Господа и Спаситеља, који сада држе нечисти народи, као и света места 

која су сада оскрнављена...Нека вас ниједан ваш посед не задржи, нити брига за породичне послове. Јер ова 

земља коју сада настањујете, затворена је са свих страна морем и планинским врховима, сувише је уска за 

ваше велико становништво; она једва снабдева са довољно хране и оне који је обрађују…“ 
 

а) Које је вере говорник? _______________________ 

б) Како се зове војска којој се обраћа? ________________________ 

в) Који су ратови покренути након овог говора?________________________________ 

г) У ком веку се одиграо догађај о коме извор говори? __________________________ 
 

13. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 

Земљу… раније су држали Ромеји, мислим Романи, које је цар Диоклецијан преселио из Рима (…). Ова земља 

… беше под царем Ромеја, али пошто и земљу и њен народ поробише Авари, остаде потпуно пуста. Народ  

који сада тамо станују су Срби, потичући из времена оног архонта, који је цару Ираклију пребегао. Захумљани 

су названи по планини која се зове Хум, а иначе на језику Словена Захумљани значи „они иза брда”, пошто је 

у овој земљи велико брдо на коме су два града Бона и Хум; иза тога…“ 
 

а) Коју област описује текст извора? _______________________ 

б) Како се зове град на јужној граници те области? ________________________ 

в) Како се назива највећа река у тој области?________________________________ 
 

14. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 

„…Узмите на знање да ми, имајући пред очима Бога, ради спасења душе наше, као и свих наших предака и 

наследника, а у славу Бога и ради што већег дизања Свете Цркве и ради побољшања прилика наше државе... 

1. Допустили смо и овим писмом утврђујемо у име наше и наших потомака, занавек, да …Црква буде 

слободна, права јој нетакнута, а слободе јој остану неповредиве... 

2. Даље за све слободне људе наше државе у име наше и наших наследника, занавек, дозволили смо све 

слободе које следују и које они и њихови потомци добијају од нас и наших потомака…“ 
 

а) Који је ово документ? _______________________ 

б) У ком веку је донет? ________________________ 

в) У којој држави је донет?________________________________ 
 

15. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања. 

„…Причају да су неверници Срби, који се беху скупили, продужили пут право и дошли близу Једрена. Лала 

Шахин покупи газије које беху спремне, па их поведе у сусрет према неверницима. Навече, кад се спусти 

мрак, нареди да затреште добоши. Ослонивши се на Бога вишњега кликнуше исламско вјерују: “Бог је 

највећи”! Лала Шахин са газијама навали као соко кад се залети на чавке. Неверник се заустави. Чим 

неверници чуше бубњање добоша, ударише један на другога…“ 
 

а) Који догађај описује дати историјски извор? ______________________________________ 

б) Из угла које војске се описује догађај? ________________________ 

в) Које године се одиграо догађај?________________________________ 
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2016. 
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