ПРИПРЕМА ЗА ТЕСТ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА М-11 ЗА 26. 2. 2019. (УТОРАК)
За писану проверу знања треба припремити следеће лекције из уџбеника (у
заградама после назива лекција су наведени делови лекције које треба научити):
 Државе Западних и Источних Словена (Словени у прапостојбини, Словенска
племена и народи, Самова држава и Моравска кнежевина)
 Српске земље у раном средњем веку (Насељавање Словена на Балкан, Србија
(Рашка) до средине 12. века и Дукља-Зета)
 Јужнословенске земље и Угарска (Примање хришћанства и почеци
писмености у Срба и Македонских Словена)
 Хришћанска црква у средњем веку (Велики раскол-последњи део лекције)
 Привреда и култура у Западној Европи (Обнова градова, Школе и
универзитети)
 Византија Палеолога
ПРИМЕРИ ПИТАЊА ЗА ТЕСТ
1. а) Који цар је изградио систем утврђења на Балкану да би заштитио Византију од
словенских напада?__________________________________________________________
б) У ком веку је он владао?___________________________________________________
2. Наведи српске земље у раном средњем веку.____________________________________
3. б) Које год. је Дукља постала краљевина?______________________________________
в) Ко је био њен први краљ?__________________________________________________
4. Византија је пала под _____________ власт када је ____ год. султан ________________
освојио ____________________________________ (име града). Последњи византијски цар
____________________________________ погинуо је бранећи царство.
5. До Великог раскола у хришћанској цркви дошло је _____ год. кад се она поделила на
____________________ и _________________. Поглавар цркве на западу је _____________,
а на истоку ______________________________.
6. а) Где се налазила прапостојбина Словена?_______________________________________
б) Узроци сеобе Словена из прапостојбине били су: _______________________________
7. а) За време владавине ког византијског цара су се Срби доселили на Балкан?__________
б) У ком веку је он владао?____________________________________________________
8. а) Која династија је владала Рашком у раном средњем веку?________________________
б) Ко је био родоначелник те династије? (титула и име)_____________________________

9. На позив кнеза ________________________, Ћирило и Методије су _____ год. отишли у
___________________________ (назив државе) да шире хришћанство на _______________
језику. Њихови најпознатији ученици били су ___________________ и ________________
10. а) По чему се град разликовао од села у средњем веку?____________________________
б) Наведи четири средњовековна града._________________________________________
в) Наведи четири универзитета у средњем веку.__________________________________

