
ОШ „Станоје Миљковић“ Брестовац 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ школ. 2011/2012. год 

Шести разред 

 

Ученик: __________________________________ 

 

1. Допуни текст: 

Раздобље од _____ до _____ века у историји људског друштва назива се средњи век. 

Разликује се доба ___________ средњег века, које је трајало од _____ до _____ века и 

доба __________ средњег века, које је трајало од _____ до _____ века. 

2. Како се делила властела у средњем веку? 

__________________________________________________________________________ 

3.Како се називају односи који су успостављени у средњем веку, а како се назива 

друштво у средњем веку? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Објасни значење следећих појмова: 

Пронија___________________________________________________________________ 

Тема_____________________________________________________________________ 

Парик ___________________________________________________________________ 

Кмет______________________________________________________________________ 

Феуд____________________________________________________________________ 

5. Када се десио велики расцеп/раскол у хришћанској цркви на православни исток и 

католички запад? ___________ године. 

6. Заокружи слово Т испред тачне, а слово Н испред нетачне реченице: 

Т    Н     Византијски цареви су себе сматрали наследницима римских владара. 

Т    Н     Византија је прва хришћанска држава. 

Т    Н     Географски положај Цариграда није био нарочито повољан. 

Т    Н     Цариград је словенски назив за град Константинопољ. 

Т    Н     Контстантинопољ је настао 300. године. 

6. Линијама повежи име владара са одговарајућим периодом владавине: 

                              Константин  Велики                   527- 565 

                              Јустинијан I                                 976 - 1025 

                              Василије II                                   324 – 337 

7. Који су народи примили хришћанство из Византије: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Како се деле Словени према правцу сеобе? 

__________________________________________________________________________ 

 

 



9. Допуни реченице: 

Авари су се око _______ године спустили у Панонску низију. Њихов вођа носио је 

титулу ________, а држава коју су формирали звала се ____________________. Са 

Словенима напали су Цариград _______ године. Након пораза од ___________ губи им 

се траг. 

10. Заокружи слово Т испред тачне, а слово Н испред нетачне реченице: 

Т     Н    На Балкану Словени су затекли Келте, Илире, Трачане и Грке. 

Т     Н    Бугари су се доселили на Блакан 630. године. 

Т     Н    Бугарски владар Симеон 893-927 носио је титулу цар. 

Т     Н    Срби и Хрвати су своја имена донели из прапостојбине. 

Т     Н    Територија данашње Румуније у доба Римљана звала се Тракија. 

11.  Један византијски спис из X века набраја српске земље у приморским крајевима и 

унутрашњости Балкана. Наброј те земље: 

__________________________________________________________________________ 

12. На линијама упиши о којим владарима је реч: 

Одведен је као таоц у Бугарску______________ 

Сукобио се са Византинцима подигавши устанак 1035. и нанео им пораз у планинским 

кланцима 1042._________________ 

Добио је од папе из Рима краљевску круну 1077.________________ 

Створио је државу која је обухватала Србију, Рашку, Зету, Требиње, 

Захумље._______________ 

13. Када је почела мисија Ћирила и Методија? _______________ 

14. како се зову ученици Ћирила и Методија? ________________ и _____________ 

15. Повежи  имена германских племена са територијама где су формирали своје 

државе: 

                                     Визиготи                 Северна Африка 

                                     Остроготи               Пиринејско полуострво 

                                     Вандали                   Британска острва 

                                     Англи и Саси          Апенинско полуострво 

16. Допуни реченице:  

Карло Велики је био најзначајнији владар ____________ државе. Крунисан је за цара 

_______ године. После његове смрти држава се распала на _______ дела. Током 

вемена ту су настале државе: ___________, ____________ и ______________. 

17. Када је објављена Велика повеља слобода? ___________ 

18. Како се зове оснивач муслиманске вероисповести?_________________ 

19. Када је почела Велика сеоба народа? _____________ 

20. Како се звао краљ Хуна познат под надимком „Бич божији“? _______________ 

 

Број поена: ________________                               Прегледао:_________________________________ 


