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ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА  
ЗА шестИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

2007. 

1. Заокружи слово испред тачног одговора. 

Основне друштвене групе (класе) у средњем веку биле су: 

а) Витези и велможе 

б) Свештенство и ритери 

в) Феудалци и кметови 

г) Велможе и свештенство 
 

2. За време цара Јустинијана Византија је била снажна држава. 
а) У ком веку је владао Јустинијан? __________ 

б) Како су се звале његове најпознатије војсковође? _________________ и _________________ 

в) Који народ је за време Јустинијана напао границе Византије: 

на Балкану ______________________,  на истоку ______________________, 

г) Како се звао писац који је описао Јустинијаново доба? _______________________. 
 

3. Подвуци четири народа који су примили хришћанство из Византије. 
Срби Бугари  Хрвати  Руси Мађари Франци македонски Словени 
 

4. Пажљиво прочитај текст и одговори на питања. 
„У својој раној младости утискују им се гвожђем дубоке ране на лицу да би ожиљци спречили растење браде. 

Сви имају снажне удове и дебеле вратове. Необичног су изгледа и тако погрбљени личе на двоножне 

животиње. На коњу једу, пију и спуштајући главе на његов узани врат спавају.“ 

а) О ком народу је реч у тексту?_______________________________________ 

б) За време ког владара су они достигли највећу моћ?___________________________________ 

в) Напиши године његове владавине. ________________________________ 

г) Како су га противници називали?_______________________________________ 
 

5. Објасни појмове. 
а) Пронија_________________________________________________________________________________ 

б) Тема____________________________________________________________________________________ 

в) Парик___________________________________________________________________________________ 

г) Кодекс__________________________________________________________________________________  
 

6. Одговори на питања. 
а) На ком простору које римске провинције је настала Франачка држава? _________________________ 

б) У ком веку је настала? ________________ 

в) Како се звао владар оснивач Франачке државе? _____________________________ 

г) У време ког владара је Франачка достигла свој врхунац? ___________________________ 
 

7. Заокружи слово испред тачног одговора. 

Уништавање општих добара и споменика назива се вандализам. Одакле потиче овај појам? 
а) Од назива разорног оружја старих Арабљана 

б) Од имена једног германског племена 

в) Од имена илирске краљице Ванде 
 

8. Хронолошким редом напиши имена азијских народа који су се досељавали у Панонију од IV до IX 

века. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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9. Бугари су номадско племе турског порекла. 
а) Где су живели? _________________________________________ 

б) Које године су дошли на Балкан? __________________________ 

в) Који простор Балкана су населили? ________________________ 

г) Како се звао најзначајнији владар Бугарске у раном средњем веку? _______________________ 
 

10. Заокружи четири народа која су Јужни Словени затекли на Балканском полуострву и источним 

Алпима. 
Хуни  Грци  поромањени Илири  Авари  Бугари 

Мађари Трачани Франци Келти 
 

11. На линији поред назива сршске земље наведи простор који је заузимала. 
а) Паганија____________________________________________________________________________ 

б) Травунија___________________________________________________________________________ 

в) Зета (Дукља) ________________________________________________________________________ 

г) Захумље____________________________________________________________________________ 
 

12. На линији поред имена владара наведи државу у којој је владао. 
а) Владимир_____________________________________ 

б) Властимир_____________________________________ 

в) Михаило _____________________________________ 

г) Самуило_____________________________________ 
 

13. Наведи најпознатије цркве раног средњег века у: 
а) Охриду_____________________________________ 

б) Котору_____________________________________ 

в) Задру _____________________________________ 

г) Код Новог Пазара_____________________________________ 
 

14. Допуни реченице: 
а) Оснивач ислама био је_____________________________________. 

б) Света исламска књига зове се_____________________________________. 

в) Арапско свето место у Меки зове се_____________________________________. 

г) Арапски орнамент (украс) у облику геометријских шара или биљака назива се____________________. 

д) Висока округла грађевина уз џамију назива се_____________________________________. 

е) За почетак исламске ере узима се _________ година. 
 

15. Бројевима од 1 до 5 одреди хронолошки редослед догађаја: 
_____распад Франачке државе на три дела 

_____почетак Велике сеобе народа 

_____подела Хришћанства на Православну и Католичку цркву 

_____оснивање Константинопоља (Цариграда) 

_____Устанак Људевита Посавског 

 

 

2008. 
 

1. „То је сјајно неупоредиво дело које се толико истиче лепотом да превазилази моћ описивања…“. 

Ово су речи оновременика задивљеним сјајем Јустинијанових грађевина. Одговори: 

а) О којој грађевини говори текст? ___________________________________ 

б) Како се звао историчар, савременик цара Јустинијана? _____________________________ 

в) Ко је владао у Србији када је Цариград први пут освојен? ____________________________ 

г) Које године је Византијско царство заувек нестало са историјске позорнице? _________________ 
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2. Одговарајућим бројевима повежи појмове са значењем. 
_____барон   1. Крупни феудалац 

_____Номизма   2. Византијски ратни бродови 

_____Дромони   3. Арапски племенски старешина 

_____Шеик   4. Византијски златни новац 
 

3. Од наведених Словена на црти испиши оне који су добили назив по рекама. 
Тимочани  Карантанци  Дукљани  Неретљани  Струмљани 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. Пажљиво прочитај и одговори. 
Током раног средњег века Јужни Словени су образовали самосталне државе. Међутим оне нису биле дугог 

века. После Карловог уништења Авара признале су франачку власт. Јужнословенска племена подигла су 

устанак против самовоље франачких намесника. 

а) Како се звао вођа устанка? _______________________________ 

б) У ком веку је букнуо устанак? __________________ 

в) О којем народу су забележене прве вести у вези са устанком? _________________________ 
 

5. Догађаје везане са Српску државу поређај по хронолошком реду бројевима од 1 до 5. 
_____добијање архиепископије 

_____крунисање за цара 

_____постанак краљевине 

_____пропаст царства 

_____проглашење патријаршије 
 

6. Пажљиво прочитај и заокружи оне биљне културе и проналаске које су Арабљани пренели у 

Европу. 
хартију  сат барут  кукуруз конопљу штампарију 

 

7. Заокружите Т ако је исказ тачан, а Н ако је исказ нетачан 
 

Т / Н   Средњи век је почео поделом Римског царства 

Т / Н   Владари су сматрали да им власт долати од Бога 

Т / Н   Штампарију је пронашао Француз Јохан Гутенберг 

Т / Н   Седиште Српске архиепископије било је у Хиландару 

Т / Н   Удружење занатлија исте струке назива се еснаф 
 

8. Допуни реченице. 
 

а) Најстарији српски рукопис, односно књига писана ћирилицом зове се __________________________. 

б) Идеалан лик витеза приказан је у Песми ___________________________. 

в) Од Х до ХIII века у грађевинарству је преовлађивао стил ______________________. 
 

9. Допуни и одговори. 
 

Света Гора позната је и под именом _______________. Она је стекла самоуправу за време владавине 

византијског цара ___________________________. Временом поред Грка, манастире на Светој Гори подизали 

су и други народи. Одговори чији су манастири. 

а) Хиландар__________________________ 

б) Ивирон__________________________ 

в) Зограф__________________________ 

г) Свети Пантелејмон__________________________ 
 

10. Заокружи слова испред тачног одговора. 
 

Германска племена су: 

а) Готи б) Хуни в) Авари г) Англи д) Вандали ђ) Дачани 
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11. Допуни реченицу. 
 

Краља Стефана Дечанског потиснуо је са престола његов син _________________________ који се истакао у 

бици на _____________________ вођеној ________ године. 
 

12. Допуни реченице тако да исказ буде тачан. 
 

Твртко Котроманић је у манастиру ____________________ (назив) крунисан за краља Срба и Босне ________ 

године. Након освајања , после смрти угарског краља Лудвига I његова титула је гласила краљ Срба, Босне, 

__________________________, __________________________ и __________________________. 
 

13. Подвуци реч која је припада средњовековном периоду. 
 

а) Студеница- Жича- Опленац- Грачаница- Дечани 
 

б) Рударство- трговина- занати- новац- градови- индустрија 
 

14. Заокружите Т ако је исказ тачан, а Н ако је исказ нетачан 
 

Т / Н   Угари су племе словенског порекла 

Т / Н   Саси, немачки рудари, су у Србију дошли из Угарске 

Т / Н   Самостална феудална област Војислава Војиновића се простирала од Дунава до мора 

Т / Н   Натпис на новцу цара Уроша написан је на латинском језику 
 

15. Бројевима од 1 до 4 поређај црквене области од најмање до највеће 
 

_____ патријаршија  

_____ парохија 

_____ архиепископија 

_____ епископија 

 

 
 

2009. 

 

1. Пажљиво прочитај и одговори. 

О средњовековној историји сазнајемо на основу писаних извора и материјалних остатака: 

а) Како се зову писани историјски извори о животу светитеља? ___________________________________ 

б) Како се бележе догађаји у летописима? _____________________________ 

в) Који је архив најзначајнији за историју Србије и Босне? ____________________________ 
 

2. Бројевима од 1 до 4 поређај црквене области од најмање до највеће 
 

_____ Мухамедов прелаз из Меке и Медине  

_____ Франачка постаје царевина 

_____ Прокопије из Цезареје пише своја дела 

_____ Стапање Хуна са другим народима 
 

3. Заокружи слова испред тачног одговора. 
 

Која три народа су живела у Византији: 

а) Јермени б) Чеси  в) Јевреји г) Баварци д) Лангобарди  ђ) Египћани 

 

4. Допуни реченице тако да исказ буде тачан. 
 

а) У ХI веку Дукља је обухватала следеће области: 

______________________________________________________________________________________________ 

б) Прапостојбина Словена обухватала је простор између: 

______________________________________________________________________________________________ 
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5. Заокружи тачан одговор. 

а) Византијске цркве грађене су у облику: 

1) равнокраког крста  2) издуженог крста  3) правоугаоника 

б) Арапско свето место Каба налази се у: 

1) Медини  2) Меки  3) Багдаду 

в) Простор Источних Алпа населили су: 

1) Тимочани  2) Хрвати  3) Карантанци 
 

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

година владар титула догађај 

927.  кнез  

1035.   Устанак против Византије 

IX Властимир   
 

7. Објасни значење следећих појмова: 

а) сениор_______________________________________________________________________________  

б) фреска_______________________________________________________________________________ 

в) екумена______________________________________________________________________________ 

г) дијаци_______________________________________________________________________________ 

д) кефалија_____________________________________________________________________________ 
 

8. Одговори на питања. 
 

а) Када, у ком веку, Руси примају хришћанство? ________________________________ 

б) Који владар је тада владао Кијевском Русијом? _______________________________ 

в) Како се звао центар друге српске кнежевине? ________________________________ 

г) Који владар је владао Византијом у време руског покрштавања? _________________________ 
 

9. Одговори на питања. 
 

а) Како се зове најстарије словенско писмо? ________________________________ 

б) Ко је саставио најстарије словенско писмо? _______________________________ 

в) Како се зове град у коме су деловали ученици Ћирила и Методија? _____________________________ 

г) Који је најстарији сачувани писани ћирилични споменик? _________________________ 
 

10. Поред имена владара упиши име државе, области којом је владао. 
 

а) Часлав-  ________________________________ 

б) Василије II- _______________________________ 

в) Симеон- _____________________________ 
 

11. Поред дате реченице упиши име владара на кога се односи. 
 

а) Син га је затворио у тврђаву Звечан-  ________________________________ 

б) Прогањао јеретике- _______________________________ 

в) Владари чији је стриц био Тихомир- _____________________________ 

г) Освојио Македонију од Византије- _____________________________ 
 

12. Поред имена манастира упиши име његовог ктитора. 
 

а) Студеница- ____________________________________ 

б) Сопоћани- ____________________________________ 

в) Свети Арханђели- ____________________________________ 

г) Дечани-____________________________________ 
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13. Поред наведене године упиши име српског владара који је тада владао и његову титулу. 
 

а) 1208. _________________, ____________________________________ 

б) 1285. _________________, ____________________________________ 

в) 1322. _________________, ____________________________________ 
 

14. Заокружите Т ако је исказ тачан, а Н ако је исказ нетачан 
 

Т / Н   Западно римско царство се другачије зове Византија 

Т / Н   Под династијом Комнина почиње опадање Византије 

Т / Н   Аварски вођа носио је титулу кагана 

Т / Н   Део Словена прихватио је грчки језик и културу 

Т / Н   Мађари у Панонској низији су затекли Словене 
 

15. Повежи појмове који су у међусобној вези уписујући на линији број. 
_____надбискуп 1. патријарх 

_____епископ  2. архиепископ 

_____опат  3. игуман 

_____папа  4. бискуп 

 

2010. 
 

1. Историјски извори су сведоци прошлих догађаја. Пажљиво прочитај дату тврдњу и упиши 

историјски извор на који се  тврдња односи: 
а) На основу њих можемо реконструисати међе села, насеља, градова ________________________________ 

б) Налазимо их на новцу, печатима, утврђењима _____________________________ 

в) Поука им је важнија од чињеница, обилују цитатима из Библије ______________________ 
 

2. Бројевима од 1-5 означи догађаје како су се се дешавали почев од најстаријег. 

____ неуспели устанак Стефана Војислава 

____ Бодинова смрт 

____ Битка на Беласици 

____ Хрватска постаје део Угарске  

____ Византија осваја Бугарско царство 
 

3. Пажљиво прочитај и одговори. 

Насељавање Словена на Балкан пратила су померања многих народа. 

а) Како су Словени називали староседеоце? ____________________ 

б) Са којим народом Словени заједнички опседају Солун и Цариград? ____________________ 

в) Који народ је задржао продор Словена на запад? ______________________   
 

4. Заокружите Т ако је исказ тачан, а Н ако је исказ нетачан 
 

Т / Н   Краљ Томислав, кнез Часлав и цар Симеон су били савременици 

Т / Н   Кнез Властимир је владао Дукљом у IX веку 

Т / Н   Краљ Михаило је син краља Бодина 

Т / Н   Срби и Хрвати имали су та имена у прапостојбини 

Т / Н   Мирослављево јеванђеље писано је за брата Стефана Немање 
 

5. Пажљиво прочитај и одговори. 

Цар Јустинијан је владао од 527. до 565. године. 

а) Који је писац описао Јустинијанову владавину? ______________________________ 

б) Како су се звале Јустинијанове војсковође?__________________________________ 

в) Наведи циљ Јустинијанових освајања._______________________________________ 

г) Како се звала Јустинијанова супруга? _______________________________________ 
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6. Заокружи тачан одговор. 

а) Средњовековни град је припадао: 

1) кметовима  2) феудалцу  3) градском судији 

б) У борби за самосталност град се ослањао на: 

1) владара  2) феудалца  3) кметове 

в) Кмет је постајао слободан ако у граду проведе: 

1) месец и један дан  2) сто и један дан  3) годину и један дан 
 

7. Старословенску митологију карактерише обожавање природе. Поред задате реченице упиши име 

бога на кога се реченица односи: 

а) Симболизује муке и невоље ______________________________ 

б) Створитељ неба ______________________________ 

в) Влада плодовима земље ______________________________ 
 

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

година владар титула догађај 

950. Часлав   

1077.   Крунисао га је папа 

  краљ Крунисан двоструком круном 
 

9. Поред наведеног догађаја упиши годину када се догодио: 
 

а) Српска црква се одваја од охридске архиепископије  _________ 

б) Први пад Византије      _________ 

в) Мирослављево јеванђеље заштитио УНЕСКО  _________ 

г) Почетак владавине најмоћнијег српског владара  _________ 
 

10. Повежи германска племена са простором који су населили након Велике сеобе народа: 
 

___Остроготи    1.Галија 

___Визиготи    2.Британска острва 

___Англи    3.Северна Африка 

___Франци    4.Апенинско полуострво 

___Вандали    5. Пиринејско полуострво 
 

11. На линији испред објашњења појма напиши о ком је појму реч: 
 

а) ______________- зависни сељак 

б) ______________- удружење занатлија исте струке 

в) ______________- стил градње код кога су сводови заобљени 

г) ______________- посед који је византијском цару обезбеђивао сталан број војника 

д) ______________- ученик у занатској радионици, изједначаван са послугом 
 

12. Бугари су народ турског порекла. 
а) Где су живели Бугари пре доласка на Балкан? _________________________________________ 

б) Када Бугари долазе на Балкан? (тачна година) __________________________ 

в) За време ког владара Бугарска држава достиже највећи успон? ________________________ 
 

13. Допуни реченице да исказ буде тачан: 
 

Верске границе су се подударале са границама културних области. Издвајају се три културне области: 

____________________________, ____________________________ и ____________________________. Срби, 

Бугари и Македонци су припадали ___________________________________ који карактерише стил градње код 

кога је основа цркве у облику _______________________________________. 

 
 



 

Oпштинскa такмичењa из историје | nastavnikdamir.wordpress.com 

 

8 

 

14. Повежи националну и општу историју, владавину Немањића и крсташке ратове. Одговори. 
а) У време којих крсташких ратова није владала династија Немањића? 

__________________________________________________________________________________ 

б) У време ког крсташког рата је владао родоначелник династије Немањића? 

__________________________________________________________________________________ 

в) Који је српски владар, лозе Немањића, био савременик освајања Цариграда од стране крсташа? 

__________________________________________________________________________________ 

г) У време ког српског владара, лозе Немањића, су завршени крсташки ратови? 

__________________________________________________________________________________ 
 

15. Наведи називе два царства чији је слом представљао временску одредницу средњег века: 
 

1.______________________________________   2.______________________________________ 
 

2011. 
 

1. Заокружите тачан одговор: 
 

 Које су државе настале у исто време: 

     а) Кордовски калифат и српска држава 

     б) Западно Римско Царство и Византија 

     в) Источно Римско Царство и Бугарско царство 
 

2. Од понуђених комбинација одабери једну која је хронолишки тачна 

    а) освајање Цариграда, освајање Јерусалима, сабор у Клермону 

    б) сабор у Клермону, освајање Јерусалима, освајање Цариграда 

    в) освајање Јерусалима, сабор у Клермону, освајање Цариграда 

    г) сабор у Клермону, освајање Цариграда, освајање Јерусалима 
 

3. Одговори на питање: 

а) Који су од понуђених народа насељавали Панонску низију у  раном средњем веку 

Срби, Мађари, Бугари, Хрвати, Турци, Хуни, Авари 

_____________________________________________________________________________________________ 

б) Од понуђених народа издвој народе који су живели у Византији: 

Лангобарди, Јевреји, Баварци, Грци, Јермени, Карантанци 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

4. Поред наведене личности упиши име државе којом је владала: 

Василије Други Бугароубица _______________________________ 

Симеон   _______________________________ 

Бодин    _______________________________ 

Бан Кулин   _______________________________ 
 

5. Пажљиво прочитајте текст и одговорите на питања: 

Византија је прва хришћанска држава. 

а) Која су два обележја ове државе? _____________________________________________________________  

б) Који је владар покушао да обнови Римско царство? _____________________________________________  

в) Који су народи угрожавали Византију? ________________________________________________________ 

г) Ко су освајачи Цариграда? ___________________________________________________________________  
 

6. Поред године упишите догађај: 
 

476.  

622.  

1054.  

1099.  
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7. Спојте појам и његово значење 

У празно поље поред појма упишите број под којим је дато значење 

 повеља  1. византијски златни новац 

 каган 2. титула аварског вође 

 номизма  3. правни документ 

 игуман 4. посед византијског ратника 

  5. старешина манастира 
 

8. Одговори на питање: 

 Душанов Законик је најзначајнији правни споменик средњевековне Србије 
 

а) Који друштвени односи су дати у овом законику? ________________________________ 

б) Којим писмом је писан Душанов Законик?______________________________________ 

в) Где је објављен први део Душановог Законика? __________________________________________ 
 

9. Повежи родбинске односе тако што ћеш поред имена унука уписати име његовог деде: 
 

УНУК ДЕДА 

 Стефан Урош II Милутин  

Стефан Урош IV Душан Силни  

Стефан Владислав  

Стефан Урош  V  
 

10. Повежи црквени ранг у католичкој и православној цркви  

Православна црква Кароличка црква 

Патријарх  

 надбискуп 

епископ  
 

11. Испод слике грађевине упиши којој културној области припада: 

  
 

1._________________________ 2. ________________________3.  ______________________  
 

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

живела и деловала) 

___ Карло Велики 

___ Симеон 

___ Мухамед 

___Фридрих Барбароса 

___ Јустинијан 
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13. Заокружите Т ако је исказ тачан, а Н ако је исказ нетачан 
 

Т / Н   Минијатуре су цртежи у књигама. 

Т / Н   Стилови у грађевинарству средњег века били су романика, готика и арабеска. 

Т / Н   Јерусалимска краљевина и латинско царство постоје у исто време. 

Т / Н   Титулу кагана носиле су вође Арабљана у средњем веку. 

Т / Н   Шегрт је био ученик у средњевековној занатској радионици 
 

14. Поред датог појма напиши објашњење: 

а) Кефалија _________________________________________________________________________________ 

б) Глагољица________________________________________________________________________________ 

в) Ктитор ___________________________________________________________________________________ 

г) Богумили _________________________________________________________________________________ 
 

15.  Пажљиво погледај карту и упиши називе српских земаља у раном средњем веку 

( број уписан на територију мора се подударати са бројем под којима се уписује назив територије) 
 

 
 

 

 

 

2012. 
 

1. Хронологија је наука о рачунању времена. Пажљиво прочитај дату тврдњу и упиши годину на коју 

се  тврдња односи: 

а) Прва година седамнаестог века                             _____________________ 

б) Трећа година прве деценије дванаестог века       _____________________ 

в) Последња година двадесетог века                        ______________________ 

г) Четврта година пете деценије петнаестог века   ______________________ 

д) Седма година друге деценије тринаестог века   ______________________ 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

1. Србија 

2. ____________ 

3. ____________ 

4. ____________ 

5. ____________ 
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2. Историјски извори су сведоци прошлих догађаја. Пажљиво прочитај дату тврдњу и упиши 

историјски извор на који се  тврдња односи: 
 

а) Догађаје бележе по годинама  ______________________________________ 

б) Настају како би величали живот владара _____________________________ 

в) Настају током преписивања, као кратке белешке ______________________ 

г) Налазимо их на надгробним споменицима ___________________________ 
 

3. Пажљиво погледај карту, у бела поља упиши имена народа који су се ту населили непосредно по 

завршетку Велике сеобе народа и одговори на питања испод карте. 
 

  
 

а) Којој групи народа припадају ови народи? _____________________________ 

б) Који је од ових народа највише освајао?  ______________________________ 

в) Који је од ових народа највише рушио и уништавао? ____________________ 

г) Који је од ових народа населио Пиринејско полусотрво? _________________ 

д) Који је од ових народа населио Апенинско  полусотрво? _________________ 
 

4. Пажљиво прочитај и оговоти  ко повезује дате  географске појмове? 
      

а) Карпати, Балтик, Дњепар: _______________________________________________ 

б) Мраморно море, Босфор, Црно море: _____________________________________ 

в) Врата народа, Панонска низија, Римско царство: ____________________________  

г) Солун, Охрид, Моравска ________________________________________________ 
 

5. Балкан је одувек био простор на коме су се сусретали многи народи. Пажљиво прочитај и одговори. 
 

а) Који  словенски народи данас насељавају Балкан? ________________________________ 

б) Који је од ових народа име донео из прапостојбине? ______________________________ 

в) Који је суседни народ прихватио језик и обичаје Словена?_________________________ 

г) Који је народ раздвојио Јужне од Западних Словена?______________________________ 

3. 2. 

1. 

4. 
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6. Наведене  личности  поређај по времену живота и деловања: (бројем 1 означи личнoст која је прва 

живела и деловала). 

__   Мухамед 

__   Самуило 

__   Саладин 

__   Атила 

__   Јустинијан 
 

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

Крсташки ратови су вођени од IX дo XIII века Т Н 

Мисионари су ширили само православље Т Н 

Синоним за племића је властелин Т Н 

Средњовековни градови су имали уређену канализацију Т Н 
 

8. На линију поред тумачења упиши појам  на који се тумачење односи  

    1.  Правни документи средњег века __________________________________ 

    2.  Владарска породица  __________________________________________ 

    3. Прва хришћанска држава _______________________________________ 

    4. Света књига муслимана  ________________________________________ 
 

9. Срби су као и други народи на Балкану у XI веку имали своје државе. Пажњиво прочитај питања и 

одговори:  

а) Ко је био први српски краљ у XI? _________________________________________________  

б) Које године је крунисан? ____________________________________________________  

в) Одакле је послата круна за његово крунисање? __________________________________ 

г) Којом  државом је владао? ___________________________________________________ 
 

10. Попуни табелу, поред године упишите догађај:  
 

626.  

843.  

863.  

1099.  
 

11. Пажљиво погледај слике владара, испод слике упиши: 1. Пуно име владара 2. Године владавине  3. 

Име наследника  
 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

а)   1. ___________________  

      2. ___________________ 

      3. ___________________ 

б)   1. ___________________  

      2. ___________________ 

      3. ___________________ 

в)   1. ___________________  

      2. ___________________ 

      3. ___________________ 
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12. Пажљиво прочитај и подвуците појам који не припада низу: 

а ) Хуни, Готи, Арабљани, Англи 

б) мисионар, ходочасник, калифа  

в) архиепископ, парох, надбискуп, епископ 
 

13. Попуни табелу тачним подацима који недостају: 
 

 

 

 

 

 

 

 

14. Која од понуђених комбинација има сложену хијерархију од најнижег до највишег знања: 
    

       а) мајстор, калфа, шегрт 

       б) мајстор, шегрт, калфа 

       в) шегрт, калфа, мајстор 

       г) калфа, шегрт, мајстор 
 

15. Пажљиво прочитај и одговори на питања: 

      1. Универзитет је? _______________________________________________________ 

      2. У ком веку настају универзитети? ________________________________________ 

      3. У којим државама настају први универзитети? _____________________________ 

 
 
 

2013. 
 

1. Пажљиво прочитај тврдње и одреди да ли се односе на рани или позни средњи век. Подвуци један 

одговор за једну тврдњу. 

Стварање геманских држава на тлу Европе РАНИ ПОЗНИ 

Долазак Бугара на Балкан РАНИ ПОЗНИ 

Србијом владају Властимировићи РАНИ ПОЗНИ 

Франачка држава постаје царство РАНИ ПОЗНИ 

Српска држава постаје царство РАНИ ПОЗНИ 
 

2. Пажљиво погледај слику и одговори на питања у вези са грађевином. 

 

 

а) Која је грађевина приказана на слици? ____________________ 

б) У ком веку је сазидана?__________________________ 

в) У ком граду је настала? __________________________ 

г) У којој држави је настала? __________________________ 

д) У којој држави је данас? __________________________ 

е) Како се зове град у којем се налази грађевина? ______________ 

ж) Којој културној области припада грађевина у време свог 

настанка? ________________________________________________ 

 

Владар Држава/ народ Време владавине- век 

 Србија X 

Атила   

 Бугарска IX 

Василије II   
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3. Наведене  личности  поређај по времену живота и деловања: (бројем 1 означи личнoст која је прва 

живела и деловала). 

__   цар Урош V 

__   цар Карло Велики  

__   Ричард Лавље Срце 

__   Атила „бич Божји“ 

__   цар Јустинијан 
 

4. Дата је лента времена. Сваки квадратић представља век, где је римским бројем означено који је 

век у питању. Потребно је у квадратиће да упишете бројеве којима су означени догађаји и 

личности, тако да догађаји и личности одговарају времену у ком су се догодили. 

Понуђени догађаји и личности: 

Пример: 1) почетак средњег века 

2) Ћирило и Методије 

3) Откриће штампарије 

4) Оснивање првих универзитета у Европи 

5) Битка код Велбужда 

6) Дукља постаје краљевина 

7) Први пад Цариграда 

8) Смрт Часлава Клонимировића 

9) Хиџра 

 

 

 

 
 

 

5. Хришћанство је обележило културну и политичку историју средњег века. Пажљиво прочитај 

питања и одговори. 
 

а) У ком веку је донет документ којим је забрањен прогон хришћана? ____________________ 

б) Који владар је донео тај документ? _____________________________ 

в) Којом државом је владао тај владар? ____________________________ 

г) У ком веку Срби примају Хришћанство? _________________________ 
 

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

Крсташке ратове покренула је православна црква Т Н 

Вазали су господари сениора Т Н 

Еснафи су удружења трговаца Т Н 

Летописи догађаје бележе по годинама Т Н 
 

7. Дате су слике српских средњовековних манастира. Погледајте слике и одговорите на питања. 

  
Назив манастира:_______________________________ 

Оснивач манастира: ____________________________ 

Отац оснивача манастира:_______________________ 

Назив манастира:_______________________________ 

Оснивач манастира: ____________________________ 

Отац оснивача манастира:_______________________ 

V 

1 
VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 
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8. Попуни табелу, поред године упишите догађај. 
 

622.  

800.  

1204.  

1199.  
 

9. Од понуђених тврдњи заокружи слова испред три које се односе на владавину цара Уроша. 
 

а) У Србију долазе Саси, развија се рударство 

б) Био је савладар свог оца 

в) Подигао је манастир Сопоћане 

г) Није имао наследника 

д) Долази на власт после смрти оца 

е) У његово време црква има ранг архиепископије 
 

10. Пажљиво погледај карту, бројем означи простор који су населила германска племена. Напиши које 

је германско племе населило простор током Велике сеобе народа, водећи рачуна о бројевима. 
 

 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. Поред дате тврдње упиши појам на који се тврдња односи: 

Једнобожачка вера настала на Арабијском полуострву-__________________________________ 

Престоница арабљанске власти на Пиринејском полуострву-_____________________________. 
 

12. Бројевима од 1 до 5 одреди хронолошки редослед догађаја: 

_____доношење Велике повеље слобода (Магна карта) 

_____први пад Цариграда 

_____настанак Душановог законика 

_____Свети Сава обнавља Хиландар 

_____покрштавање Руса 
 

13. Повежи појмове, на линији испред појма упиши број његовог пара: 
 

1. Аутокефалан  _____проповедници 

2. Јеретици  _____опат 

3. Игуман   _____богумили 

4. мисионари  _____самосталан 

 

1. 

2. 

5. 

3. 

4. 
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14. Поред дате тврдње упиши име владара на кога се односи: 
 

а) Дао је име првој српској династији-______________________________________ 

б) Након два устанка, ослободио Дукљу од Византије-______________________________________ 

в) Оснивач Бугарског царства-______________________________________ 

г) Владар Енглеске у време Трећег крсташког рата-______________________________________ 
 

15. Заокружите тачан одговор: 

Која група народа је насељавала Панонску низију у средњем веку? 
 

а) Срби, Хрвати, Мађари 

б) Бугари, Хрвати, Турци 

в) Хуни, Авари, Мађари 

 
 
 

2014. 
 

1. Пажљиво погледај карту на којој су уцртани градови и одговори на питања која се односе на 

приказану карту (тачком је приказана позиција града). 
 

 

А) Који су градови уцртани на карти? 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

(сваки град има свој број) 

Б) Који градови су били престонице царстава? 

________________________________________ 

В) Који од уцртаних градови постоје и данас? 

________________________________________  
 

 

 

 

 

 

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

а) Наука која се бави рачунањем времена је  _____________________________________  

б) Остаци из прошлости који се преносе усменим путем су _________________________  

в) Раздобље које почиље важним догађајем је  __________________________________  

г) Раздобље прошлости које почиње открићем писма је  _________________________  

д) Место где се чувају писана документа и списи  је  ____________________________  
 

2. Писмо је велико и значајно откриће човека. Пажљиво прочитај питања која се односе на историју 

писма и одговори.  
 

1. У ком миленијуму је откривено прво  писмо? ________________________________  

2. Који народ је први изумео писмо? __________________________________________  

3. Како се зове прво словенско писмо? ________________________________________  

4. Која се два писма данас користе у нашој држави? _____________________________  

1. 

2. 3. 

4. 
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4. Историја Балкана је повезана са историјом многих народа. Пажљиво прочитај и одговори на 

питања попуњавајући табелу понуђеним појмовима која се односе на историју Балкана (један 

народ се може појавити у више колона).  
 

ПОЈМОВИ :  Срби, Илири, Ромеји, Мађари, Авари, Бугари, Хрвати, Румуни, Франци.  
 

Староседеоци 

Балкана 
Словенски и 

словенизирани 

народи 

Суседи Словена у 

средњем веку 

Народи који су живели на 

Балкану, а данас их нема 

под тим именом 
 

    

    

    

    
 

5. Средњевековну историју обележило је постојање неколико царстава. Хронолошки поређај време 

њиховог настанка исписујући бројеве од 1 до 5, почевши од најстаријег. 
_________ Српско царство 

_________ Бугарско (Симеоново) царство 

_________ Византијско царство 

_________Франачко царство 

_________Бугарско (Самуилово) царство 
 

6. Од понуђених тврдњи одабери једну која је хронолишки тачна, заокружи слово испред тачног 

одговора. 
 

а) Душан је крунисан за цара, проглашење српске патријаршије, доношење Душановог законика.  

б) Проглашење српске патријаршије, Душан је крунисан за цара, доношење Душановог законика.  

в) Душан је крунисан за цара, доношење Душановог законика, проглашење српске патријаршије.  

г) Доношење Душановог законика проглашење српске патријаршије, Душан је крунисан за цара. 
 

7 . Наведене су познате личности, хронолошки поређај по времену живота: (бројем 1 означи личност 

која је најстарија) 
___ Константин Велики 

___ Самуило 

___ Мухамед 

___ Ричард Лавље Срце 

___ Атила 
 

8. Заокружите Т ако је исказ тачан, а Н ако је исказ нетачан  
 

Т Н   Пагани су јеретици.  

Т Н   Крсташи са Запада учествују у Крсташким ратовима.  

Т Н   Средњевековни градови настају на поседу феудалца.  

Т Н   Куран је света књига хрушћана .  

Т Н   Вазал је био ученик у средњевековној занатској радионици.  
 

9. Повежи родбинске односе међу Немањићима тако што ћеш поред имена синовца уписати име 

његовог стрица или стричева:  
 

СИНОВАЦ СТРИЦ или СТРИЧЕВИ 

a) Стефан Дечански  

б) Стефан Владислав  

в) Стефан Драгутин  
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10. Попуни табелу тачним подацима који недостају: 

Владар Држава/ народ Време владавине- век Титула владара 

Часлав Клонимировић    

 Византија VI  

Атила    

 Босна 1190.  
 

11. Погледај слику и одговори на питања 
 

1. Које писмо је приказано на овој слици? _________________________  

2. Ко је саставио ово писмо? _____________________________________  

3. У ком веку је настало ово писмо? ______________________________ 

 

 

 

12. Пажљиво прочитај тврдње које се односе на Крсташке ратове. 

Одвој узроке од последица ратова. На линији испред тврдње напиши слово У ако се трдња односи 

на узрок Крсташких ратова а слово П ако се тврдња односи на последицу Крсташких ратова.  
 

____________ Тежња за освајањима.  

____________ Пад Византије, освајање Цариграда.  

____________ Борба против неверника.  

____________ Покушај да се ослободи Света земља.  

____________ Стварање крсташких држава на тлу Византије.  
 

13. Пажљиво погледај слике које су симболи вере и одговори на питања: 

 Којој вери симбол припада?  

 Како се зову верници који исповедају ту веру?  

 Како се назива грађевина у којој исповедају веру? 

 

 

 

1._________________ 

2._________________ 

3._________________ 
 

 

1._________________ 

2._________________ 

3._________________ 
 

 

1._________________ 

2._________________ 

3._________________ 

 

14. На ленти времена прикажи хронолошки распоред догађаја, уписујући број испред догађаја у 

одговарајући круг на ленти времена. 

 

 
 

1. Раскол у Хришћанској цркви     2. Владавина цара Јустинијана 

3. Оснивање Цариграда      4. Подела Римског царства 

5. Пад Источног римског царства 
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15. Пажљиво погледај слике манастира и одговори на постављена питања која се односе на ктитора 

манастира и владаре који се владали пре и после владавине ктитора.  

А) Пуно име ктитора; Б) Пуно име његовог претходника; В) Пуно име његовог наследника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) ________________________  А) ________________________  А) ________________________ 

Б) ________________________  Б) ________________________ Б) ________________________ 

В) ________________________  В) ________________________  В) ________________________ 

 

 
2015. 

1. Попуни укрштеницу: 

Хоризонтално: 

2. Насељавали су Апенинско 

полуострво 

4. Насељавали су север Африке 

5. Поделили су се на три дела 

6. Раздвојили су Словене и 

населили се између њих. 

8. Народ којим су владали 

Властимировићи 

9. Нестали након смрти великог 

кагана. 

Вертикално: 

1.Насељавали су 

данашњу 

Шпанију 

3. Хелени 

7. Највећи 

источнословенски 

народ 

 

 

 

 

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

Прва једнобожачка религија-____________________________________________________  

Религија настала у средњем веку-____________________________________________________  

Религија која за симбол има крст-____________________________________________________  

Они који одступају од званичног учења цркве-________________________________________ 

Грчки назив за веровање у више богова-________________________________________________ 

Спис који описује живот оснивача хришћанства-________________________________________ 

        
1 

    

 2             

            3 

  4           

             

      5       

             

   6    7      

             

       8      

    9         
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3. Наведене су познате историјске личности, уредите њихов хронолошки ред. (бројем 1 означи личност 

која је најстарија) 

_______Симеон 

_______Ћирило 

_______Михаило Дукљански 

_______Часлав Клонимировић 

_______Кулин 
 

4. Одговори на питање: 

Од понуђених народа подвуци оне који су били хришћани у VII веку. 

Срби Грци Руси Мађари Франци Јевреји  Бугари  Хуни 

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

Вандали су формирали своју државу на простору данашње Француске Т Н 

Велика повеља слобода донета је у Енглеској Т Н 

У Четвртом крсташком рату крсташи су коначно освојили Јерусалим Т Н 

Василије II владар је бугарске државе Т Н 
 

6. Од понуђених комбинација одабери једну која је хронолошки тачна, заокружи слово испред тачног 

одговора. 

а) Беласица- Битка на Морави- Битка код Велбужда 

б) Беласица- Битка код Велбужда- Битка на Морави 

в) Битка на Морави- Беласица- Битка код Велбужда 

г) Битка код Велбужда- Битка на Морави- Беласица 
 

7. Подвуци реч која не припада низу: 
 

а) Рашка- Захумље- Травунија- Хрватска- Дукља 

б) Парохија- Патријаршија- Опатија- Епископија- Архиепископија 

в) Студеница- Ђурђеви Ступови- Жича- Света Софија- Милешева 

 

 
 

8. Пажљиво погледај слику и одговори на питања: 

 

а) Којом државом је владала личност са слике? 

_____________________________________________ 

б) Ко је личност са слике?  

_____________________________________________ 

в) Које титуле је носио? 

_____________________________________________ 

г) Када и где је овенчан највећом титулом? ____________,____________ 

д) Које звање је имао црквени великодостојник који га је подржао при 

крунисању? 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

9. Повежи личности и догађаје. Број испред имена личности упиши на линију испред догађаја. 

1. Стефан Душан  _______Сабор у Расу 

2. Стефан Немања _______ Сабор у Дежеву 

3. Стефан Милутин _______ Сабор у Серу 
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10. Пажљиво прочитај тврдње и издвој оне које се односе на владавину Јустинијана. Заокружи само 

слово испред тврдње која се односи на владавину Јустинијана. 

а) Јустинијан је био ктитор 

б) Освајао је на све четири стране света 

в) Немамо писаних извора о његовој владавини 

г) Био је хришћанин 

д) Знамо како је изгледао 
 

11. Повежи појмове са њиховим значењем. Број испред појма упиши на линију испред објашњења које 

га описује. 

1. Калфа  _______управитељ 

2. Калифат  _______територија 

3. Кефалија   _______ученик 
 

12. Попуни табелу сврставајући понуђене појмове. 

Млечани, дужд, Пељешац, Веће умољених, кнез, Крсташки рат 

Дубровник  Венеција 

  

  

  
 

13. Попуни табелу. Поред назива документа напиши из које је државе и у ком је веку донет. 
 

документ држава век 

Магна карта   

Златна була   

Душанов законик   
 

14. Од понуђених тврдњи заокружи слова испред оних који се односе на владавину цара Душана. 
 

ж) Наследио је брата 

з) Имао је сина за савладара 

и) Уздигао ранг цркве 

к) Ожењен угарском принцезом 

л) Добри односи са Дубровником 

м) Београд му је био престоница 
 

15. На карти су уцртане државе које настају као последица једног историјског догађаја. Погледај карту 

и одговори. 

 

а) Карта приказује последице којег догађаја? 

___________________________________________ 

б) Када се одиграо тај догађај? (година) 

___________________________________________ 

в) Која држава нестаје после тог догађаја? 

___________________________________________ 

г) Који српски владар је владао у време тог 

догађаја? (пуно име и титула) 

___________________________________________ 
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2016. 
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