РЕПУБЛИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕ
(ГИМНАЗИЈЕ )

Историја Српске православне
цркве
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Драги ученици,
пред вама је тест из историје за републички ниво такмичења. Најважније
је да прво питања пажљиво прочитате, а потом читко попуните одговор,
по могућности штампаним словима. За израду имате на располагању 60
минута. Добро размислите прије него што почнете са израдом. Тест
попуњавате хемијском оловком, а евентуалне грешке обавезно прецртајте
и ставите у заграду. Потрудите се да дате потпуне, свеобухватне и
конкретне одговоре.
Срећно !
ПИТАЊА ИЗ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
1.
Византијски писац _______________ забиљежио је да су Словени
на Балканском полуострву, као у својој земљи, први пут презимили
__________________ године.
2.
Константин Порфирогенит Србију назива _________________ која
захвата планинске предјеле између ријека ____________,
_________________________, __________ , _____________,
________________________________________________________
и област ________________.
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3.
Владарска лоза Немањића осликана је у _______________,
____________________ и _________________________________.
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4.
За владавине краља Милутина друштво се дијелило на
_____________, _____________________________ и ___________.
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5.
Твртко Котроманић је са кнезом Лазаром склопио савез _______
године и кренуо против жупана _____________________________
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ПИТАЊА ИЗ ДОДАТНОГ МАТЕРИЈАЛА
6.
Свети Сава је у току 1199. године написао два типика и то:
_____________________________ и ________________________.
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7.
Према Јовану Радонићу, тражење црквене самосталности у Никеји
Светом Сави је олакшао рђав однос између ___________________
и___________________________ те __________________________
и _________________________________________.
8.
Свети Сава је из Никеје отишао у _____________________, затим у
град _____________, односно манастир __________________,
одакле одлази у Србију у манастир __________________, а након
тога у _____________.
9.
Поред назива новооснованих епархија напишите имана манастира
који су били њихова сједишта.
1) Зетска ____________________________________________
2) Хумска _____________________________________________
3) Дабарска __________________________________________
4) Моравичка _________________________________________
5) Будимљанска ______________________________________
6) Топличка __________________________________________
7) Хвостанска ________________________________________
8) Жичка _____________________________________________
10.
Наведи мотиве првог одласка Светог Саве у Свету земљу.
________________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________
11.
„Бог га је послао да ради међу народом и за народ. У њему су се
Исток и Запад сједињавали кроз хармонију која задивљује. Он је
био склон дубокој медитацији као ориенталац и био одлучан у
акцији као западњак“–записао је о Светом Сави__________
______________________ у свом дјелу ______________________
12.
Од одступања Светог Саве са архиепископског пријестола
________ године па до проглашења Српске патријаршије ________
године измјенило се на пријестолу Светог Саве _____
архиепископа.
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13.
За вријеме владавине краља Милутина поред старих постојале су
и сљедеће епархије:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________
6. _________________________
7. _________________________
14.
Лик архиепископа Арсенија остао је сачуван у ______________ у
____________________
и
________________________
на
______________________.
15.
Поред назива дјела наведи име аутора.
Синтагма _____________________________________________
Живот деспота Стевана _________________________________
Крмчија _______________________________________________
Живот краљева и архиепископа српских ____________________
16.
Архиепископ Никодим био је посвећен идејама и култу Светог Саве
и ______ године је превео цео Типик _________________________
________________________ и увео га у Српску цркву.
17.
Цар Душан дијели своју државу на два дијела „Србију и Романију,
земљу Србску и земљу Греческу, земљу цареву и земљу краљеву.“
Наведи називе докумената и године када су написани из којих се
то најбоље види.
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
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18.
„Нека се повинује новодошавши ономе које пре дошао, неписмен
писменоме, неразуман васпитаноме и млађи старијем“ записано је
у:
1. Хиландарском типику
2. Студеничком типику
3. Карејском типику
4. Душановом законику
19.
Наведи имена српских средњовјековних владарки које су се
замонашиле.
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
20.
Према одредби Душановог законика власт над црквом имали су
цар, патријарх и ________________________________________
______________________________________________________
21.
Црква је на својим имањима имала и Влахе, који су цркви плаћали
_________________. За рад на напасању црквене стоке примали
су од манастира ________________ .
22.
Старјешине
владарских
манастира
називане
су
_________________________и у њима, изузимајући манастир
___________, није могло бити сједиште _______________.
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23.
Романов типик написан је _______ године у _____________, а
Дечански ______ године у Дечанима.
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24.
Патријарх Калист, који је бацио анатему на цара Душана и на
Српску православну цркву, умро је ____ ______ ______ године на
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(наведи тачан датум)

двору царице Јелен у ____________.

5

25.
Објасни значење сљедећих ријечи:
НУРИЈА ________________________________________________
ВРХОВИНА _____________________________________________
БЕЛОРИСЦИ ____________________________________________
ТОНЗУРА _______________________________________________

МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА
ОСТВАРЕНО
ПРЕГЛЕДАО
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