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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! 
 
 

Број поена 



 
 
1. Пажљиво прочитај објашњење и упиши на који се град  оно односи. 

1. Седиште поглавара католичке цркве.  ________________________________________________ 
2. Родни град пророка Мухамеда.  _____________________________________________________ 
3. Место крунисања Карла Великог за цара._____________________________________________ 
 
 

2. Наведене догађаје  уредите по хронолошком реду: 
         (бројем 1 означи онај који је се први догодио) 
 

___  крунисање првог франачког цара 
___  крунисање првог српског цара 
___  зидање престонице Византије 
___  зидање манастира, центра српске архиепископије 
___  крунисање цара Јустинијана 
 

3. Заокружите Т ако је исказ тачан, а Н ако је исказ нетачан 
   
а)    Симеон (893- 927) је био цар Византије                                                                        Т Н 
б)    Симонида је била ћерка краља Милутина.                    Т      Н 
в)    Бугари су ратовали против Рашке у IX веку.                                                                Т Н 
г)    Ћирило и Методије су рођени у Солуну.                                          Т Н 
  
 
4. Од понуђених област  подвуци само  оне који нису припадале Србима у раном средњем веку. 

 
Дукља, Рашка, Чешка, Угарска,  Травунија, Захумље 

 
 

5. Од понуђених личности, поред догађаја упиши савременика. На линију поред догађаја упиши 
име владара 
 
Стефан Немањић, Стефан Немања, Стефан Војислав, Часлав, Бодин 
 

а)    Први крсташки рат ____________________________________________ 
б)    Трећи  крсташки рат ___________________________________________                     
в)    Четврти крсташки рат _________________________________________                                                                
                                           
  
6. Подвуци реч која не припада низу: 
 
а)  повеља –родослов -манастир-летопис -анали 
б)  Куран –арабеска -опатија- џамија -пророк 
в)  Франци – Англи – Саси – Мађари -Готи 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7. Пажљиво погледај слике манастира  и одговори на питања.  

а) Који је манастир на слици? 
б) Ко је ктитор манастра?  
в) Које су владарске титуле носили син/ синови ктитора? 

 

      
1. а) ___________________________ 2. а)_________________________________________ 
    б)____________________________         б)_________________________________________ 

           в)____________________________        в) ________________________________________ 
 
8. Поред догађаја упиши годину: 
 

a) почетак владавине наследника Стефана Немање.                                           __________ .године 
б)  почетак владавине претходника краља Милутина.                                         __________. године 
в)  крај влавине наследника цара Душана.                                                           __________ .године 

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

које га описује. 
1. повеља                                                   а) ________  место молитве 
2. катедрала                                               б) ________  представничко тело 
3. парламент                                              в) ________  правни документ 

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

1. Стефан Душан                                    а) _______ сабор у Дежеву 
2. Стефан Драгутин                               б) _______  сабор у Расу 
3. Стефан Немања                                  в) _______ сабор у Скопљу 

     
11. Попуни табелу сврставајући понуђене појмове: 

 
Аварска опсада Цариграда, покрштавање Срба, проглашење српске патријаршије, Велика повеља слобода 

 
пре четвртог крсташког рата  после четвртог крсташког рата 
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12. Попуни табелу подацима који недостају: 

Владар Држава Година 
 Византија 1015. 
 Бугарска 1007. 
 Енглеска 1189. 
 

13. Од понуђених тврдњи заокружи бројеве испред оних које се односе на владавину краља и цара 
Душана. 
 

1. Деда му је Драгутин. 
2. Престоница му је Београд. 
3.Оженио се бугарском принцезо. 
4. Црква мења ранг. 
5. Подигао је Сопоћане. 
 

14. Заокружи тачан одговор: 
 

 Које су државе настале у истом веку: 
 
     а) Франачка драва и Аварски каганат 
     б) Западно римско царство и Источно римско царство 
     в) Источно Римско Царство и Бугарско царство 

 
 
15. На ленти времена прикажи хронолошки распоред догађаја, упиши број испред догађаја на 
одговарајуће место на ленти времена. 
 
 
 

 

 

 
1. Хуни долазе у Европу 
2. Саси долазе у Србију 
3. Покрштавање Бугара 
4. Србија излази на Егејско море 
 
 
 
 
 
 

 

СТАРИ ВЕК                       РАНИ               СРЕДЊИ ВЕК                              ПОЗНИ 
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