ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI
1. SKUPINA : VII. RAZRED
ŠKOLSKA GODINA: 2015. / 2016.
UTORAK, 8. ožujka 2016.
10:00 – 11:00 sati
ZAPORKA: __________________
OIB: ________________________
BROJ BODOVA:

50

POSTOTAK RIJEŠENOSTI ISPITA: ________________

ČLANOVI PROSUDBENOG POVJERENSTVA:
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
_____________________
(mjesto i nadnevak)
NAPUTCI:
1. Imate 60 minuta za rješavanje ispita.
2. Odgovore u ispitu upisujete na za to predviđena mjesta. Ispred svake skupine zadataka nalazi se uputa
za njihovo rješavanje. Pozorno ju pročitajte.
3. Ispit pišite plavom ili crnom kemijskom olovkom. Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s 0 bodova.
4. Osobna imena i prezimena te geografska imena pišite izvorno prema udžbenicima odobrenim od
MZOS-a u šk. g. 2014./2015.
5. Jednom napisane odgovore nije dopušteno prepravljati
6. Možete koristiti list za koncept tijekom rješavanja ispita. List za koncept predviđen je kao pomoćni list i
on se neće bodovati. U omotnici zajedno s ispitom predajete i list za koncept.
7. Želimo Vam mnogo uspjeha!

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI
8. OŽUJKA 2016.

1. SKUPINA: VII. RAZRED

I. U zadatcima koji slijede samo je jedan odgovor točan. Zaokružite slovo ispred točnog odgovora.
1. Kako se zvao zapovjednik slavonskih pandura u Ratu za austrijsko nasljedstvo
(1740. – 1748.)?
A. Josip Jelačić
1

B. Franjo Trenk
C. Josip Filipović
D. Franjo Tomašić

2. Kako se nazivaju Hrvati koji su naselili dijelove Ugarske, Austrije i Slovačke?
A. bosanskohercegovački Hrvati
1

B. moliški Hrvati
C. Hrvati Bunjevci
D. gradišćanski Hrvati

3. Kako se zvala preporoditeljica koja je prva javno otpjevala pjesmu Još Horvatska ni propala?
A. Marija Jurić Zagorka
1

B. Sidonija Erdödy
C. Dragojla Jarnević
D. Slava Raškaj

4. Tko je izumio nalivpero, anodnu bateriju, prašak za rublje, termosicu, mehaničku olovku ...?
A. Nikola Tesla
1

B. Ruđer Bošković
C. Slavoljub Penkala
D. Dragutin Novak

1
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5. Kako se zvao časopis na čijoj je naslovnici prvoga broja tiskana pjesma Petra Preradovića?
A. Luna
1

B. Naša sloga
C. Zora dalmatinska
D. Kraglski Dalmatin
6. Koje se godine odigrao događaj prikazan na slici?
A. 1846.

1

B. 1847.
C. 1848.
D. 1849.

7. Kako se zvala vladarica prikazana na slici?
A. Viktorija
1

B. Marija Terezija
C. Katarina II.
D. Marija Antoaneta

8. Koji je događaj prikazan na slici?

A. svečano proglašenje Kraljevine Italije
1

B. zasjedanje Frankfurtskog parlamenta
C. potpisivanje Deklaracije neovisnosti
D. ujedinjenje njemačkih država u
Njemačko Carstvo

2

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI
8. OŽUJKA 2016.

1. SKUPINA: VII. RAZRED

9. Koji je grad do 1776. godine bio glavni grad Hrvatske?
A. Varaždin
1

B. Zagreb
C. Karlovac
D. Sisak
II. U sljedećim zadatcima povežite međusobno srodne sadržaje. Upišite slovo iz lijevog stupca na
odgovarajuću crtu ispred broja u desnom stupcu. Tri su crte viška.
10. Povežite autora s djelom.
_____ 1 Juran i Sofija ili Turci pod Siskom

3

A Andrija Kačić Miošić

_____ 2 Porin

B Dimitrija Demeter

_____ 3 Satir iliti divji čovik

C Vatroslav Lisinski

_____ 4 Razgovor ugodni naroda slovinskog
_____ 5 Teuta
_____ 6 Disertacija

11. Povežite pojmove s njihovim objašnjenjima.
_____ 1 grupa ljudi jednakih političkih, društvenih i ekonomskih
prava i statusa

3

A

buržoazija

B

preporod

C

mecena

_____ 2 nacionalno-politički i kulturni pokreti u XIX. stoljeću u
procesu formiranja modernih nacionalnih država
_____ 3 zabrana; pravo pojedinca, vladara ili države da može
svojim glasom onemogućiti donošenje nekog zakona
_____ 4 osoba koja novčanim i drugim sredstvima podupire
razvoj neke djelatnosti, najčešće kulture i umjetnosti
_____ 5 ljubitelj knjiga, sakupljač rijetkih i starih knjiga
_____ 6 najbogatiji slojevi građanstva koji su tijekom XIX.
stoljeća nastojali oponašati način života plemića
3
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III. U sljedećim zadatcima odgovorite na pitanja kratkim odgovorima.
12. Na kojem je jeziku (proučite tekst i zaključite) učenik Ivan Bulić završio prvi razred splitske
gimnazije?
„Veliko bijaše narodno veselje kada smo nas nekoliko mališa u oktobru 1880. godine
stupili u prvi pohrvaćeni razred splitske gimnazije. Svjesni smo i ponosni bili da nosimo
nacijonalnu tečevinu i pobjedu. Bilo nas je većina sa sela...“
1
______________________________________________________________
13. Kako se zvao (ime i prezime) predstavnik glazbenog romantizma prikazan na slici?

1

_____________________________________________
14. Koja je hrvatska institucija donijela navedenu odluku?
„... hrvatski jezik ima se uzvisiti na onu čast, vrijednost i valjanost koje je dosad
uživao latinski jezik.“

1
______________________________________________________________
15. Tijekom kojega rata je po prvi puta u povijesti medicinskoj njezi ranjenika posvećena velika
pozornost, a u tome se posebno isticala medicinska sestra Florence Nightingale?
1
______________________________________________________________

4
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16. Kako se zvala (ime i prezime) osoba koja je iznijela ideju o ujedinjenju teritorija prikazanog na
karti?

1
_________________________________________

17. Koji je prostor današnje Hrvatske osvojio ban Jelačić nakon što je 11. rujna 1848. godine prešao
Dravu?
1

______________________________________________________________
18. Tko je (ime i prezime) uglazbio hrvatsku himnu?

1
______________________________________________________________
19. Koju je organizaciju osnovala osoba na slici?

1

_________________________________________

5
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20. Na kojem su području (napiši slovo s područja rasprostranjenosti) seoska domaćinstva bila
organizirana u kućne zadruge?

A

B
A

C
B

C

1

________________________________

IV. U sljedećim zadatcima poredajte kronološki navedene sadržaje. Upišite redne brojeve od 1
(najstariji) do 4 (najmlađi) na praznu crtu iza slova.
21. Poredajte kronološki navedene događaje.
A. _____ Josip II. uveo njemački jezik kao službeni u sve habsburške zemlje
B. _____ mađarski jezik uveden kao neobvezatni predmet u hrvatske škole
2

C. _____ Hrvatski sabor je dio financijskih i političkih poslova predao Ugarskom
saboru
D. _____ Hrvatska pragmatička sankcija
22. Poredajte kronološki navedene događaje.
A. _____ ustanak seljaka u Bosni i Hercegovini
2

B. _____ započeo Krimski rat
C. _____ smanjen i podijeljen teritorij Velike Bugarske
D. _____ ukidanje kmetstva u Rusiji

6
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23. Poredajte kronološki navedene događaje.

2

A. _____

Zahtijevanja naroda

B. _____

ban Jelačić prekida državnopravne veze s Ugarskom

C. _____

sukob hrvatske i mađarske vojske kod Pákozda

D. _____

prvo zasjedanje Hrvatskoga zastupničkog sabora

V. Zaokružite slovo ispred točnoga kronološkog slijeda navedenih događaja.
24. A. Novine horvatzke →Kraglski Dalmatin→Ilirske narodne novine→Zora
dalmatinska
B. Zora dalmatinska→Ilirske narodne novine→Novine horvatzke→Kraglski
Dalmatin

1

C. Kraglski Dalmatin→Novine horvatzke→Ilirske narodne novine→Zora
dalmatinska
D. Kraglski Dalmatin→Novine horvatzke→Zora dalmatinska→Ilirske narodne
novine

25.

1

A. proglašena Prva Francuska Republika → „Proljeće naroda“ →Deklaracija
neovisnosti→Deklaracija o pravima čovjeka i građanina
B. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina→„Proljeće naroda“ →proglašena
Prva Francuska Republika →Deklaracija neovisnosti
C. Deklaracija neovisnosti→Deklaracija o pravima čovjeka i građanina→ „Proljeće
naroda“ →proglašena Prva Francuska Republika
D. Deklaracija neovisnosti→Deklaracija o pravima čovjeka i građanina→ proglašena Prva
Francuska Republika→ „Proljeće naroda“

7

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI
8. OŽUJKA 2016.

1. SKUPINA: VII. RAZRED

VI. Sljedeće zadatke riješite uz pomoć izvornoga povijesnog teksta.
26. „ ... svaki domovine ove sin, bez razlike roda i staleža, samo ako je pismen i ako je
navršio 24 godine.“
A. Što je mogao „svaki domovine ove sin, bez razlike ...“?
1

___________________________________________________
B. O kojoj je domovini riječ u gore navedenoj rečenici?

1

___________________________________________________
C. Koje je godine donesena gore navedena odluka?

1

___________________________________________________
27. „Najvažnija pitanja današnjice neće se riješiti govorima i većinskim odlukama, kao
što se pogriješilo 1848. i 1849., nego krvlju i željezom. Pomoću bajuneta može se
napraviti sve. Na njima se ne može jedino sjediti.“
A. Tko je (ime i prezime) autor gore navedenih rečenica?

1

____________________________________________________
B. Koju je političku funkciju obnašao autor gore navedenih rečenica?

1

______________________________________________________
C. U kojoj je zemlji 60-tih godina XIX. stoljeća autor gore navedenih rečenica
obnašao tu političku funkciju?

1

______________________________________________________

8

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI
8. OŽUJKA 2016.

1. SKUPINA: VII. RAZRED

28. „Rađamo se slabi, potrebna nam je snaga; bespomoćni smo, trebamo pomoć;
budalasti smo, treba nam razum. Sve što nam manjka kad se rodimo, sve što nam
treba kad odrastemo jest dar obrazovanja.“
A. Koji je filozof (puno ime i prezime) autor gore navedenih rečenica?
1

___________________________________________________________
B. Kako se naziva pokret nastao u XVIII. stoljeću čiji je predstavnik autor gore navedenih
rečenica?

1

____________________________________________________________
C. U kojoj se zemlji u XVIII. stoljeću pojavio pokret čiji je predstavnik autor gore navedenih
rečenica?

1

___________________________________________________________
VII. Sljedeće zadatke riješite na povijesnim zemljovidima.
29. Jugoistočna Europa nakon 1878.
godine

1

1

1

A. Zokružite naziv zemlje kojoj je,
odlukom Berlinskog kongresa,
dopušteno privremeno
zaposjedanje Bosne i
Hercegovine.
B. Upišite naziv grada u kojem je
sklopljen mir u ožujku 1878.
godine.
C. Podcrtajte naziv zemlje u kojoj
je Benjamin Kállay bio ministar
financija i upravitelj od 1882. do
1903. godine.

9
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30. Hrvatska u XVIII./XIX. stoljeću

1

1
1

A. Vodoravnim crtama (=) u potpunosti označite prostor koji je 1745. godine vraćen pod vlast
hrvatskog bana i Sabora.
B. Podcrtajte naziv grada nedaleko kojega je ban Jelačić prešao Dravu u rujnu 1848. godine.
C. Zokružite naziv grada u kojem su na vlasti bili mađaroni, a ban Jelačić ga je zauzeo potkraj
travnja 1849. godine.

10
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31. Hrvatska narječja

1

A. U odgovarajući pravokutnik (na području rasprostranjenosti narječja na kojem su izlazile)
upišite naziv Gajevih novina od početka 1836. godine.

1

B. Podcrtajte naziv grada u kojem je praizvedena prva hrvatska moderna drama „Juran i Sofija ili
Turci pod Siskom.“

1

C. Zaokružite naziv grada u kojem su izlazile prve novine na hrvatskom jeziku.
11

