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                                 КОМИСИЈА______ 

 

 

ТЕСТ  ЗНАЊА 
 

 

 

ЗА VI РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

ИСТОРИЈА 
 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

2022. године 
 

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. Израда теста траје 60 минута. 

6. Тест садржи петнаест питања. 

7. Употреба мобилног телефона је забрањена. 

8. Писање личних података или било чега другог на тесту је забрањено. 

9. Одговори који су прецртавани неће бити признати. 

 

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

 

Број поена 
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1. Којој великој групи народа припадају следећи народи: 

 

1. Вандали  _________________________________ 

2. Чеси        _________________________________ 

3. Пољаци __________________________________ 

4. Франци __________________________________ 

 

 

2. Хронолошки поређај догађаје тако што ћеш на линијама уписати бројеве од 1 до 5 (1 за 

најстарији догађај): 

       

___  Смрт хунског вође Атиле 

___  Оснивање Константинопоља  

___  Владавина Јустинијана 

___  велики раскол  

___  владавина кнеза Часлава 

 

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

   

      а) Ислам је настао у старом веку.                                                                                               Т     Н 

б) Михаило Војислављевић је носио титулу краља.                                         Т     Н 

в) Арабљани су били претња Византији у време Ираклија.                                                     Т     Н 

г) Теодосије је подигао Свету Софију.                                                                                       Т     Н 

  

 

4. Од понуђених појмова  подвуци оне који су писани историјски извори раног средњег века.   

 

житије,  штампана књига,  арабеска,  летопис,  архив,  повеља 

 

5. Од понуђених комбинација одабери једну која је хронолишки тачна, заокружи број испред 

тачног одговора. Односи се на хронолигију ратовања Византије и народе са којима су 

ратовали. 

1. Арабљани – Бугари – Турци 

2. Турци– Арабљани – Бугари 

3. Бугари – Арабљани – Турци 

4. Бугари – Турци – Арабљани 

 

6. Поред објашњења упиши појам: 

 

a) Живи у манастиру по строго утврђеним правилима.                         __________________________                                            

б)   Титула владара у српским земљама од краја 11. до почетка 13. века. ________________________                                                                                                                                

в)   Простор Европе, Северне Африке, Средњег и Блиског истока.       ___________________________                                                                         

 

 

7. Повежи личност и  догађај. Број испред имена личности упиши на линију испред догађаја у 

коме је учествовала. 

1.  Јустинијан                                      а) _______  оснивање града на Босфору 

2.  Карло Велики                                 б) _______  800. створено друго царство на тлу Европе 

3. Константин                                      в) _______   пописано римско право у Зборник гађанског права 
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8. Пажљиво погледај приказане манастире  и одговори на питања.  

а) Који је манастир на слици? 

б) Ко је ктитор манастра?  

в) Коју је титулу/е носио отац ктитора? 

          

     
 

1. а) ___________________________ 2. а)_________________________________________ 

    б)____________________________         б)_________________________________________ 

    в)____________________________         в) ________________________________________ 

 

9. Пажљиво прочитај тврдње и заокружи број испред тврдњи које се односе на краља Уроша. 

 

1. Син Стефана Првовенчаног 

2. Имао је три сина владара. 

3. Наследио је брата. 

4. Ктитор је Жиче. 

5. Развој рударства. 

 

 

 

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

које га описује. 

 

                              1. монарх                                       а) ________  азбука 

                              2. глагољица                                 б) ________  ученик 

                              3. шегрт                                          в) ________  владар 

 

 

11. Заокружи тачан одговор: 

 

 Које су државе настале у истом веку? 

 

     а) Франачкo царство и Аварски каганат 

     б) Држава Арабљана и Источно римско царство 

     в) Источно римско царство и Западно римско царство  
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12. Попуни табелу: 

 

Владар Област – држава Век владавине 

Часлав Клонимировић   

Јован Владимир   

Стефан Немања   

 

13. Поред датих тврдњи упиши на које се крсташке ратове односе. 

  

1. Учествовао је Ричард Лавље срце.                     ______________________________                 

2. Покренуо га је папа Урбан.                                 ______________________________ 

3. Крсташи освајају Цариград.                                ______________________________              

             4. За последицу има стварање витешких редова.  ______________________________ 

14. Пажљиво погледај слику и одговори на питања.  

 

 

 

 

15. Поред догађаја упиши годину: 

 

a)  почетак владавине наследника Стефана Немањића                                           __________ .године 

б)  почетак владавине наследника краља Драгутина                                              __________. године 

в)  почетак владавине наследника цара Душана                                                         __________ .године 

1. Који је рукопис приказан на фотографији? 

__________________________________________ 

2. Којим је писмом написан? 

__________________________________________  

3. У ком веку је рукопис настао? 

__________________________________________  

 


