
ПРОВЕРА ЗНАЊА  ________________________________________ 
1.  Заокружи тачан одговор! Срби су: 

    ☺германски народ   ☺ словенски народ   ☺ амерички народ              

2. Најтрајнија и најмоћнија српска држава је настала у ______ веку и  
    звала се _____________________ .                                                     

3. Први владар Србије био је: (стави знак √ у квадратић) 

      □ Стефан Душан    □ цар Урош    □ Стефан Немања             

 
4. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Због чега је народ Уроша  Нејаког тако назвао? Заокружи слово испред тачног 

одговора.                        

    а) Био је најмлађи Душанов син.             
    б) Био је нежне и крхке грађе. 
    в) За време његове владавине није донет нови законик. 
    г) За време његове владавине великаши су распарчали царство. 

 6. О изгледу српских владара и њиховог двора сазнајемо на основу: 
     (заокружи тачан одговор) а) фотографија   б) приповедања  в) фресака 

7. Како се зове област којом је владао кнез Лазар Хребељановић у XIV 
веку? (заокружи тачан одговор)  а) Рашка    б) Зета   в) Моравска Србија 

 

8. Косовска битка се одиграла ____________године.То је ______век. 
   Српску војску предводио је _________________________ , а турску         

______________________. 

9. Ко је владао Србијом после Косовске битке?________________ 
    ______________________________________________________ 

10. Турци су у  ______ веку потпуно завладали Србијом. 
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    б) Био је нежне и крхке грађе. 
    в) За време његове владавине великаши су распарчали царство. 
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9. Ко је владао Србијом после Косовске битке?________________ 
    ______________________________________________________ 

10. Турци су у  ______ веку потпуно завладали Србијом. 
 
 

Први краљ Србије био му је брат.Он је основао 

самосталну цркву и постао њен први поглавар- први 

српски архиепископ. Његово име је 

____________________________________ . 

  Владао је у првој половини 14. века. Када је завршио са 
освајањима и створио највећу српску државу на Балкану, 
прогласио се за цара. Његово име 
је__________________, а народ га је прозвао 
 ___________________________________ . 

Први краљ Србије био му је брат.Он је основао 

самосталну цркву и постао њен први поглавар- први 
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прогласио се за цара. Његово име 
је__________________, а народ га је прозвао 
 ___________________________________ . 


