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Број поена

ШИФРА__________

КОМИСИЈА_______

ТЕСТ ЗНАЊА
ЗА VI РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ИСТОРИЈА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
2020. 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. 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!
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1. Пажљиво прочитај имена народа, на линији поред напиши под којим су још именом познати у
историографији.
1. Угри _____________________________________
2. Викинзи __________________________________
3. Византинци________________________________
2. Наведене догађаје поређај по хронолошком реду:
(бројем 1 означи догађај који се први догодио)
___ распад Франачке државе
___ Словенска опсада Цариграда
___ Обнова Бугарског царства под Самуилом
___ почетак првог Крсташког рата
___ откриће Америке
3. Заокружи Т ако је исказ тачан, а Н ако је исказ нетачан.
а) У Византији се писало и говорило само на грчком
б) Франачка никада није била царевина.
в) Срби су словенски народ.
г) Византија је победила Бугаре на Беласици.
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4. Од понуђених народа подвуци оне који су насељавали простор данашње Италије.
Хуни, Авари, Остроготи, Саси, Мађари, Бугари, Нормани

5. Од понуђених комбинација која се односи на време градње манастира одабери једну која је
хронолошки тачна. Заокружи број испред тачног одговора.
1. Сопоћани – Студеница– Жича.
2. Жича – Студеница – Сопоћани.
3. Студеница – Жича – Сопоћани
4. Жича – Сопоћани – Студеница.
6. Поред догађаја упиши годину:
a) Подела хришћанске цркве.
б) Пад Западно римско царство.
в) Турци освајају Византију.

__________ године
__________ године
__________ године

7. Повежи личности које су савременици догађаја. Број испред имена личности упиши на линију
испред догађаја.
1. Часлав Клонимировић
а) _______ устанци против Византије
2. Стефан Војислав
б) _______ добио круну од папе
3. Михаило
в) _______ сукоб са Мађарима
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8. Пажљиво погледај слике манастира 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) ___________________________
б)____________________________
в)____________________________

2. а)_________________________________________
б)_________________________________________
в) ________________________________________

9. Пажљиво прочитај тврдње које се односе на Стефана Немањића. Заокружи само број испред
тврдњи које се односе на њега.
1. Најстарији син Стефана Немање.
2. Имао је три сина владара.
3. Први српски цар.
4. Ктитор је Милешеве.
5. Драгутин му је био унук.
10. Поред имена владара напиши име / имена њихових синова.
1. Стефан Немања
а) __________, ______________, __________,
2. Стефан Урош IV Душан Силни
б) ____________________________________
3. Стефан Урош I
в) ____________________________________
11. Попуни табелу сврставајући понуђене појмове:
фреска, папа, Куран, олтар, епископија, арабеска, калифат, џамија
хришћанство

ислам
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12. Попуни табелу:
владар
Фридрих Барбароса
Ричард Лавље Срце
Манојло Комнин

држава- народ

век владавине

13. Пажљиво прочитај објашњење и упиши на који се појам објашњење односи.
1. Српска земља од Бојане до Боке Которске. ______________________________
2. Српска земља од Дубровника до Неретве. ______________________________________________
3. Српска земља од Неретве до Цетине.___________________________________________________
4. Српска земља од Боке до Дубровника. _________________________________________
14. Пажљиво погледај слику и одговори на питања.
1. Којом државом је владао?

__________________________________________
2. Ко је личност са слике?
__________________________________________
3. Које је титуле носио?
__________________________________________
4. Када и где је овенчан највећом титулом?
___________________________________________
5. Које звање је имао црквени великодостојник који га
је подржао при крунисању?
___________________________________________

___________________________________________

15. Попуни табелу тако што ћеш поред дате године уписати догађај из националне историје.
година
1077.
1282.
1355.

6. На колико делова се поделила његова држава у време
његових наследика? догађај
_____________________________________________

