
окрени
 ст

рану

Креативни центар – Креативна школа © 2021

КОНТРОЛНА 
ВЕЖБА

Овде напиши своје  
име и презиме: 

Ако је тврдња тачна, заокружи слово Т, ако је нетачна, заокружи слово Н.

Означи знаком  слику на којој је приказан Свети Сава.
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Повежи догађаје и године с временском линијом и одговори на питања.
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10AПРОШЛОСТ СРБИЈЕ 2
(доба Немањића)

У којој се држави налази Манастир Хиландар, задужбина Светог Саве 
и његовог оца?
 а) у Србији              б) у Црној Гори            в) у Грчкој           г) у Бугарској

a) Колико година обухвата дата временска линија? 

б) У којем је веку рођен Свети Сава? 
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Средином XII века је настала прва српска држава. Т Н
Стефан Немања је владао првом српском државом. Т Н
Стефан Немања је ослободио српске територије од власти Турака.  Т Н
Стефан Немања је оснивач лозе Немањића. Т Н
Прва српска држава је настала на ушћу Саве у Дунав. Т Н
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1175. Родио се 
Растко Немањић 
(Свети Сава) 

1196. Свети Сава је са 
оцем основао српски 
Манастир Хиландар

1236. Свети Сава је 
умро у бугарском 
граду Трнову 



Зашто је цар Урош добио надимак Нејаки?
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Напиши називе три манастира који су задужбине владара из династије  
Немањића.
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Где се одиграла битка у којој су погинули српски кнез Лазар и турски  
султан Мурат?
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Ко је победом у бици на реци Марици 1371. године започео освајање 
Балканског полуострва?

 а) Срби               б) Турци            в) Грци          г) Бугари
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Који је владар описан у следећем тексту?

Један од највећих владара у српској историји био је син Стефана Дечанског.  
Владао је од 1331. до 1355. године. Србија је у време његове владавине била 
највећа држава на Балкану.

а) Растко Немањић         б) Стефан Немања       в) Душан Немањић
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Шта смо проверавали/вежбали:
Ученик/ученица:
1. познаје историјске чињенице у вези са стварањем прве српске државе;
2. приказује на ленти времена значајне историјске догађаје;
2. а) и б) чита податке дате на временској ленти;
3. препознаје лик Светог Саве на основу слике;
4. познаје чињенице из живота Светог Саве;
5. зна основне чињенице о истакнутим српским владарима из династије Немањића;
6. зна основне чињенице о истакнутим српским владарима из династије Немањића;
7. зна основне чињенице о истакнутим српским владарима из династије Немањића;
8. зна основне податке о истакнутим биткама Срба и Турака;
9. зна основне податке о истакнутим биткама Срба и Турака.
Датум израде контролне вежбе: Потпис наставника/наставнице:

Предлог скале за оцењивање
Број бодова Оцена

0/9 1
10/12 2
13/16 3
17/19 4
20/22 5

Укупан број бодова: Оцена:

22
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КОНТРОЛНА 
ВЕЖБА 10Б

Овде напиши своје  
име и презиме: 

Ако је тврдња тачна, заокружи слово Т, ако је нетачна, заокружи слово Н.

Означи знаком  слику на којој је приказан Храм Светога Саве.
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Која је историјска личност представљена у следећем тексту?
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ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ 2
(доба Немањића)

Напиши називе три манастира који су задужбине владара из династије  
Немањића.

Како се зове манастир који је основао Свети Сава са својим оцем?

                 

 а) Светосавски храм      б) Хиландар      в) Света Гора           г) Трново

Он је први познати српски писац и просветитељ. Написао је неколико дела. 
У једном од њих описује живот свог оца, с којим је основао манастир.

а) Растко Немањић            б) Стефан Немања           в) Душан Немањић

5
2

4
2

Прва српска држава је настала на ушћу Саве у Дунав. Т Н
Стефан Немања је владао првом српском државом. Т Н
Стефан Немања је оснивач лозе Немањића. Т Н
Стефан Немања је ослободио српске територије од власти Турака.  Т Н
Прва српска држава је настала средином XII века. Т Н



Зашто је цар Душан добио надимак Силни?
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Ко је предводио српску војску у бици на Косову 1389. године?
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Како се звао последњи српски владар из породице Немањића?

 а) Душан               б) Урош            в) Стефан           г) Милутин
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Шта смо проверавали/вежбали:
Ученик/ученица:
1. познаје историјске чињенице у вези са стварањем прве српске државе;
2. приказује на ленти времена значајне историјске догађаје;
3. препознаје Храм Светог Саве на основу слике;
4. познаје чињенице из живота Светог Саве;
5. зна основне чињенице о истакнутим српским владарима из династије Немањића;
6. приказује на ленти времена значајне историјске догађаје;
6. а) и б) чита податке дате на временској ленти;
7. зна основне чињенице о истакнутим српским владарима из династије Немањића;
8. зна основне чињенице о истакнутим српским владарима из династије Немањића;
9. зна основне податке о истакнутим биткама Срба и Турака.
Датум израде контролне вежбе: Потпис наставника/наставнице:

Предлог скале за оцењивање
Број бодова Оцена

0/9 1
10/12 2
13/16 3
17/19 4
20/22 5

Укупан број бодова: Оцена:

22

Повежи догађаје и године с временском линијом и одговори на питања.
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1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390

1331. Краљ 
Душан долази 
на власт

1349. Објављен је 
Душанов законик

1355. Цар Душан је 
умро, а његов син 
Урош је наследио 
круну 

2

2

a) Колико година обухвата дата временска линија? 

б) У којем је веку живео цар Душан? 
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