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УПУТСТВО ЗА РАД 
 

1. Свако питање пажљиво прочитај да би га потпуно разумео. 
2. Ако неко питање не можеш одмах да решиш, не губи време већ пређи на следеће, а 

касније се врати решавању прескоченог питања. 
3. Потруди се да на свако питање одговориш тачно и потпуно. 
4. Питања ради самостално и не ометај друге ученике. 
5. Тест садржи петнаест питања. 
6. Израда теста траје 60 минута. 
7. Све што је прецртано неће бити признавано. 
 

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



 

 

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

1. Полуострво на коме је Хиландар.  ____________________________________________________ 

2. Држава у којој је умро Свети Сава.  ___________________________________________________ 

3. Први краљ Босне.___________________________________________________________________ 

4. Син Вукашина Мрњавчевића. ________________________________________________________ 

 

2. Наведене догађаје  уредите по хронолошком реду: 

          (бројем 1 означи догађај који се први догодио) 

___  крај српске Деспотовине  

___  оснивање српске патријаршије 

___  нестанак Хунске државе 

___  почета првог крсташког рата 

___  смрт првог српског цара 

 

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

   
a) Српска црква данас има ранг који је добила у XIV веку.                                  Т Н 

б)   Срби су своју данашњу престоницу први пут добили у XIII веку.      Т      Н 

в)   Срби су током средњег века живели само у једној држави.                                 Т Н 

г)    Срби су кроз читав средњи век били самостални.                                                            Т Н 

  

4. Од понуђених народа подвуци оне који припадају германској групи народа? 

 

Остроготи, Угри, Визиготи, Вандали,  Хуни, Авари 

 

5. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања: 

„Пошто су два брата наследила од оца влст над народом, један од њих, преузевши половину народа, 

пребегне Ираклију, цару Ромеја; цар Ираклије га прими и као место насељавања даде му у солунској 

теми Сервију, која од тада тај назив носи.(…) После неког времена исти народ одлуче да се врате у 

своје земље и цар их отпусти. Када су прешли реку Дунав, покају се, и преко стратега који је тада 

управљао Београдом, јаве цару Ираклију да им додели другу земљу за насељавање.“ 

 

а) О насељавању ког народу говори текст извора? __________________________________________                           

б)  Које полуострво је простор насељавања?  _____________________________________________ 

в)  Под влашћу које државе је простор на који се врши насељавање?    ________________________  

 

6. Прочитај текст историјског извора и одговори на питања: 

„...сврших ту у најгоре од свих злих времена, онда када разгневи Бог хришћане 

западних крајева, и подиже деспот Угљеша све српске и грчке војнике, и брата свога 

Вукашина краља, и друге велможе многе, негде до шездесет тисућа изабране војске, и 

пођоше у Македонију на изгнање Турака, не судивши да гњеву божју нико није моћан 

противстати.“ 

 

а) Како се презивају личности које се помињу у тексту? ________________________________________                           

б)  Који догађај је описан?  _________________________________________________________________ 

в)  Које године се одиграо тај догађај?    ______________________________________________________ 

 

 

 



 

7. Пажљиво погледај слику  и одговори на питања.  

а) Који владар је приказан на слици?__________________________________________ 

б) У који град владар долази? ________________________________________________ 

в) У којој се држави данас налази тај град?_____________________________________ 

          
 

8. 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) Који владар је угошћен на српском двору? _______________________________________                           

б)  У ком веку се одиграо овај сусрет?  ____________________________________________ 

в)  Овај сусрет је део ког међународног догађаја?____________________________________  

 

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

које га описује. 

1. стратег                                       а) ________  украс на зиду џамије 

2. дужд                                          б) ________  титула у Млетачкој републици 

3. арабеска                                    в) ________  управитељ теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

1.  Ђурађ Бранковић                                       а) _______ победа Монгола код данашње Анкаре 

2. Стефан Лазаревић                                      б) _______  султан осваја деспотовину 

3. Марко Краљевић                                        в) _______ битка на Ровинама 

     

11. Попуни табелу сврставајући понуђене појмове: 

Зидање Манасије, покрштавање Словена, досељавање Бугара, Велики раскол, први пад Византије.  

рани средњи век  позни средњи век 

  

  

  

  

 

12. Попуни табелу: 

Држава Престоница Период 

Србија  1417. 

Млетачка Република  1204. 

Источно Римско Царство  1099. 

 

13. Од понуђених тврдњи заокружи бројеве испред оних које се односе на српску деспотовину. 

1. Трајала је од XII од XVвека. 

2. Власт се преносила са оца на сина. 

3. Српски деспоти су били двоструки вазали. 

4. Престонице српске деспотовине имају заједничку реку.. 

5. Власт српских деспота се простирала и на целу Босну. 

 

14. Прочитај текст историјског извора и заокружи слово испред тачне тврдње: 

„Зато ништа не изискује толику цареву бригу као достојанство свештеника, пошто се они непрестано 

моле Богу за њега...Ако те две установе испуне властите улоге, родиће се такво благозвучје које ће 

само користити људском роду“ 
 

 а) Текст говори о крунисању владара. 

 б) Текст говори о повезаности цркве и државе. 

 в) Текст говори о одвојености цркве и државе. 

 г) Текст говори о жењи владара да унесе промене у уређење. 

 

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

„Када је газдина породица завршила са јелом, долази ред на слуге и шегрте да обедују. 

Дозвољено им је да једу док се не наједу, али им није дозвољено да се задржавају за 

столом после тога. Потом се сто распрема.“ 

 

а) Текст говори о друштвеној једнакости. 

б) Текст говори о друштвеној неједнакости. 

в) Текст говори о државним  односима. 

г) Текст говори о писаним законима. 



КЉУЧ  ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 2016. 

РЕШЕЊЕ ЗА ОКРУЖНО  ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ- ШЕСТИ РАЗРЕД  - 2016. 
 

 

1.  1. Халкидики (Атос, Света Гора) 

2. Бугарска 

3. Твртко (Котроманић) 

4. Марко(Краљевић) 

4 бода 

2.  5 3 1 2 4 3/0 укупно 3 бода 

3.  Т Т Н Н  4 бода 

4.  Остроготи, Визиготи, Вандали 

 

сви народи 1 бод 

5.  а) Срба(Словена)                         

б)  Балканско   

в)  Византије 

1+1+1 

укупно 3 

6.  а) Мрњавчевићи                           

б)  Битка на Марици 

в)  1371. године 

1+1+1 

укупно 3 

7.  а) (цар) Душан (Силни) 

б) Дубровник 

в) (Републици) Хрватској 

1+1+1 

укупно 3 

8.  а) Фридрих Барбароса                         

б) 12. век 

в) Трећи крсташки рат 

1+1+1 

укупно 3 

9.  а) 3     б) 2    в) 1   све тачно 1 бод 

10.  а) 2    б) 1    в) 3  све тачно 1 бод 

11.  рани средњи век  позни средњи век 

покрштавање Словена Зидање Манасије 

досељавање Бугара први пад Византије 
Велики раскол  

  
 

тачна вертикала у 

табели 1 бод 

укупно 2 бода 

12.  Београд, Венеција, Константинопољ (Цариград) укупно 1 бод сва три 

тачна 

13.  3 и 4 укупно 1 бод 

14.  б) Текст говори о повезаности цркве и државе. укупно 1 бод 

15.  б) Текст говори о друштвеној неједнакости. укупно 1 бод 

 Прво место од 32  Друго место 31 Треће место 29-

30 

укупно бодова 32 

(уколико нико од такмичара нема 32 бода, 

прво место је такмичар  који има највише бодова 

друго такмичар који има бод мање од првопласираног, 

треће место су сви они коју имају 90%  освојених поена на тесту) 

 


