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1. Uvod 
 

    Ispitni katalog sadrži specifikacije ispita na Državnoj maturi iz povijesti.  
 

    Državna matura je vanjski standardizirani završni ispit četverogodišnjega srednjoškolskoga obrazovanja. Organizira je i provodi   
               Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 

 
    Svrha ispita iz povijesti je provjeravanje znanja, vještina i dostignutih kompetencija učenika na kraju srednjoškolskoga 

     obrazovanja u odnosu na definirane nacionalne standarde predmeta. 
  

    Ispit  je sastavljen prema postojećem nastavnom programu. Sadržaji obuhvaćaju opću i nacionalnu povijest, od pretpovijesti    
     do suvremenoga doba. 
 
    Obrazovni ishodi definirani su tako da se njima mogu ispitivati procesi mišljenja koji se vezuju uz kompetentno djelovanje,  

               dublje razumijevanje pojmova i ideja.  
        

  

2. Opći ciljevi ispita  
• Državnom maturom iz povijesti se na standardizirani način provjerava razina znanja, vještina i kompetencija učenika dostignuta 

tijekom srednjoškolskoga obrazovanja, a predviđena specifičnim obrazovnim ishodima. 
 
• Povijest je izborni predmet na državnoj maturi. 

 
• Povijest na državnoj maturi biraju učenice i učenici koji školovanje planiraju nastaviti na nekom od humanističkih studija ili koji 

su zainteresirani za sadržaje vezane uz prošlost.  
 

• Ispit iz povijesti na državnoj maturi jednak je za sve učenike koji su ga izabrali. Piše se istovremeno u svim školama u Republici 
Hrvatskoj. 

 
• Za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama prilagodit će se ispitni materijal. 
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• Ispitom iz povijesti ispituju se obrazovni ishodi na kraju srednjoškolskoga obrazovanja. Na kraju školovanja temeljem nastave iz 
predmeta povijest učenik dokazuje: 

 
- poznavanje i razumijevanje ispitnih sadržaja iz opće i nacionalne povijesti, navedenih u ispitnome katalogu, 

- poznavanje najvažnijih znanstvenih i kulturnih dosega, gospodarskih procesa i društvenih odnosa u povijesnim 

razdobljima, 

- sposobnost pravilnoga razvrstavanja događaja, pojava, procesa i značajnih osoba u povijesnom vremenu i prostoru, te 

uspoređivanja sličnosti i razlika povijesnih događaja, 

- pravilno korištenje temeljnih povijesnih koncepata koji pomažu razumijevanju prošlosti, 

- poznavanje temeljne povijesne terminologije, te njihovu primjenu pri pojašnjavanju događaja, pojava i procesa, 

- sposobnost pravilnoga korištenja različitih vrsta ilustrativnih materijala, statističkih podataka, povijesnih zemljovida, 

pisanih i slikovnih izvora u pojašnjavanju povijesnih događaja i pojava, 

- sposobnost samostalne uporabe, analize, interpretacije i evaluacije raznih vrsta primarnih i sekundarnih povijesnih 

izvora, te zauzimanje vlastitoga mišljenja o povijesnim procesima, 

- sposobnost samostalnoga argumentiranoga interpretiranja različitih izvora informacija (internetskih stranica, 

enciklopedija, udžbenika, historiografskih tekstova...), 

- sposobnost sinteze nastavnih sadržaja, povezivanja ili reorganiziranja radi lakšega obrazloženja kompleksnosti 

povijesnih događaja, 

- sposobnost vrjednovanja događaja iz perspektive vremena kada su se dogodili, 

- sposobnost prepoznavanja, kompariranja i vrjednovanja civilizacijskih tragova, 

- razvijenost osjećaja nacionalnoga identiteta, uvažavanja drugih te pripremanja za život u multikulturalnome društvu, 

- sposobnost  kritičkoga vrjednovanja događaja, procesa i osoba, 

- razumijevanje čimbenika koji su oblikovali razdoblja, 
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- razumijevanje suvremenoga svijeta temeljeno na povijesnim spoznajama, 

- razvijanje usmenih i pisanih komunikacijskih kompetencija, 

- razvijanje kreativnih potencijala, radnih navika i samopouzdanja. 

 

3. Obrazovni ishodi – specifični ciljevi 
Što sve učenik mora znati, razumjeti i moći učiniti? Pri određivanju obrazovnih ishoda razlučeno je  “povijesno bitno” – pojave i događaji 

koji su bitno utjecali ili imali dalekosežne posljedice. Pokušali smo što je moguće više uspostaviti ravnotežu između “posebnog” i “općeg” – 

uspoređujući i razlikujući procese u različitim zemljama ili regijama inzistirajući na razlikovanju trendova i modela, sličnosti i razlika. Uvažili 

smo: 

-  vertikalnu perspektivu – proučavanje promjena i kontinuiteta kroz vrijeme, uočavanje ključnih razvojnih linija, sljedova događaja, 

razvojnih trendova i modela, razumijevanje uzroka, prepoznavanje posljedica,  

-  horizontalnu perspektivu – uspoređivanje događaja i procesa, uspoređivanje suprotnosti načina života, promatranje kako su događaji iz 

nacionalne povijesti bili pod utjecajem ili utjecali na događaje drugdje u Europi, uočavanje kako su kulture utjecale jedna na drugu, uočavanje 

kako su drugdje u Europi ili svijetu shvatili određene nacionalne događaje ili procese, kako su suparništva, sukobi i podjele utjecale na noviju 

povijest. 

verzija od: 30.09.2007. 
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 *    moguća provjera putem zemljovida 
**  moguća provjera putem povijesnih izvora  

TEMA PODTEMA Obrazovni ishodi – specifični ciljevi Razine kognitivnih 
procesa 

I.  
UVOD U 
POVIJEST 

1. Povijesna  
    znanost 
 

 Definirati i primijeniti osnovnu povijesnu 
terminologiju: povijest, historija, historiografija te 
navesti predmete istraživanja pomoćnih povijesnih 
znanosti.** 

 Nabrojati vremenska razdoblja i primijeniti različite 
sustave računanja povijesnoga vremena. 

 Klasificirati povijesne izvore i institucije u kojima se 
čuvaju.** 

 Navesti najznačajnije historičare i usporediti djela i 
metode historiografskih pristupa.  

 Objasniti odnos povijesti i drugih znanosti. 

 
 
 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 

 

II.  

ŽIVOT  

LJUDI 

U 

PRETPOVI-  

-JESNO 

I  
PRIJELAZNO   

DOBA 

1. Hominizacija 
 

 Navesti periodizaciju i karakteristike 
pretpovijesnoga doba s klimatskim obilježjima. 

 Usporediti tipove prvih ljudi: migracije, način 
života, kulturu, oblike vjerovanja, umjetničko     

            stvaralaštvo, zajednice...*  ** 
 Navesti značajne lokalitete u svijetu i u Hrvatskoj.*   

** 
 Komentirati evolutivnu prilagodbu čovjeka uvjetima 

života na Zemlji, tehnike lova i mikrolitizaciju. 

 
 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
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2. Sjedilaštvo  
 
a) Keramičke  
    kulture 

 Definirati vremenski i prostorno neolitik te opisati i 
usporediti tehničke inovacije s posljedicama: 
poljoprivreda, urbanizacija, keramika i rodovsko- 

      -plemensko društveno uređenje.**  
 Izdvojiti lokalitete neolitskih kultura u svijetu i na 

hrvatskim prostorima s karakteristikama.*  ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 
 evaluiranje 

 
 

 
b) Metalodobne  
     kulture 
 

 Definirati vremenski i prostorno* najznačajnije 
kulture eneolitika, brončanoga i željeznoga doba te 
njihova obilježja. 

 Objasniti uzročno-posljedične veze etničkih i 
kulturnih promjena vezanih uz dolazak 
Indoeuropljana (formiranje i smještaj ilirskih 
plemenskih skupina na današnjim hrvatskim 
prostorima).* 

 Odrediti pripadnost pojedinoj kulturi temeljem 
slikovnih izvora.**  

 Razlikovati nastambe i arhitekturu pretpovijesnoga 
doba.** 

 Objasniti posljedice prijelaza na uporabu metala. 

 pamćenje 
 
 razumijevanje 

 
 analiziranje 

 
 primjenjivanje 

 
 evaluiranje 

III.  

VISOKE   

CIVILIZACIJE 
I 

KULTURE  

STAROGA  

ISTOKA 

1. Vremensko- 
     -prostorne         
     odrednice 
 

 Definirati prostore te nastanak, trajanje i nestanak 
civilizacija staroga Istoka (Egipat, Sumer, Akad, 
Starobabilonsko, Hetitsko, Asirsko, Novobabilonsko 
i Perzijsko Carstvo, Medijci, Feničani, Židovi te 
drevne civilizacije Indije i Kine).*  

 Razvrstati civilizacije starog Istoka u kronološke 
tablice, lentu vremena i sl. 

 pamćenje 
 
 razumijevanje 

 
 analiziranje 

 
 primjenjivanje 
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2. Geografske  
    karakteristike i  
    gospodarstvo 

 Objasniti povezanost i ovisnost geoprostora 
(prirodni resursi) s gospodarskim razvojem naroda 
staroga Istoka (poljodjelske kulture i irigacije, obrt,  
trgovina − kopneni i pomorski trgovački putevi, 
metali, novčarstvo) i pojasniti regionalne posebnosti 
gospodarskoga razvoja pojedinih naroda (specifični 
proizvodi). 

 pamćenje 
 
 razumijevanje 

 
 analiziranje 

 
 primjenjivanje 

 

 

3. Društveno- 
    -pravni  
    sustav i  
    svakodnevni 
    život 
 

 Procijeniti civilizacijsko značenje najstarijih 
zakonika.** 

 Objasniti društveni ustroj: Egipta, Sumera, 
mezopotamskih naroda, Perzijanaca, Židova, Indije 
iz arijskoga ili vedskoga doba i Kine s njihovim 
specifičnostima (ranorobovlasničko, kastinsko i 
ranofeudalno društvo) te protumačiti položaj 
pojedinih staleža i kasta u društvenim ustrojima 
naroda  staroga Istoka.**  

 Opisati svakodnevicu.** 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 

 

4. Državni razvoj   
    i institucije 
    vlasti 
 
 

 Opisati i usporediti oblike država i vlasti u njima: 
hramski grad-država, kraljevstvo, carstvo, 
centralizirana monarhija i teokratska monarhija te 
pojasniti funkcioniranje vlasti u njima (npr. 
satrapijski sustav, nomarsi, faraon, veliki vezir itd.) 
te ih povezivati s konkretnim narodima i državama. 

 Navesti najznačajnije dinastije i dinaste pojedinih 
naroda i država s karteristikama njihove politike.* 
** 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
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 5. Religija 
 

 Prostorno-vremenski odrediti religije s njihovim 
naučavanjem i nositeljima: egipatski i  
mezopotamski politeizam, judaizam, zoroastrizam ili 
zaratustrizam, hinduizam, budizam, taoizam i 
konfucijanstvo. 

 Usporediti zajedničke elemente istočnjačkih religija 
te pojasniti bit naučavanja religija staroga Istoka.* 
** 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 

 
6. Kultura,  
    znanost i  
    umjetnost 

 Opisati dosege naroda staroga Istoka: kulturne 
(razvoj pisma i njegov značaj, poznavati temeljna 
djela književnosti), znanstvene (astronomija, 
matematika, medicina, geometrija, geografija) i 
umjetničke (graditeljstvo, skulptura, primjenjena 
umjetnost). * ** 

 Navesti  istraživače pojedinih civilizacija i njihov 
doprinos povijesnoj znanosti. 

. 
 pamćenje 

 
 razumijevanje 

 
 analiziranje 

 
 primjenjivanje 

 
7. Migracije i  
    interakcije 
 

 Objasniti migracije i seobe Semita i Indoeuropljana 
s navođenjem pradomovine, uzroka, vremena i 
prostora naseljavanja, te gibanja ostalih naroda i 
objasniti uzroke osnovnih sukoba za interesne sfere i 
dominaciju.* **  

 Opisati promjene izazvane migracijama. 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
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IV.  
ANTIČKI 
SVIJET−   
TEMELJ   
EUROPSKE  
CIVILIZACIJE 
 
A)  
ANTIČKA 
GRČKA 
 
 

1. Egejski svijet  
 

 Prostorno (prirodna obilježja) i vremenski odrediti 
(nastanak, trajanje i nestanak) egejskih kultura.*  

 Navesti i objasniti političke, gospodarske, kulturne i 
društvene karakteristike tih kultura, njihovu ulogu i 
značaj.** 

 Na povijesnom zemljovidu iščitati  migracijske 
procese, formiranje i smještanje grčkih plemena s 
posljedicama.*  

 Svrstati arheološke tragove u razdoblje, navesti 
njihove istraživače te mitologiju relevantnu za 
povijesni razvoj egejskoga svijeta.** 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
 

 evaluiranje 

 

2. Raznolikosti i  
    poveznice  
    političkoga  
    gospodarskoga i  
    društvenoga  
    života  
    antičke Grčke 

 Objasniti razloge različitosti (prirodno-geografske, 
etničke i političke) i poveznica (podrijetlo, jezik, 
pismo, mitologija, običaji, igre, vjera) te opisati 
polis kao središte života i razvitka s novim 
društvenim odnosima. 

 Navesti uzroke, prostore i posljedice velike 
kolonizacije Grka.*  

 Opisati razvoj zakonodavstva antičke Grčke na 
primjerima Sparte i Atene.** 

 Opisati svakodnevicu grčkih polisa.** 
 Objasniti grčke staleže sa specifičnostima njihova 

položaja i života, te  usporediti političke institucije i 
društveno-političke sustave Sparte i Atene.**  

 Svrstati arhajsko, klasično i helenističko doba u 
kronološku tablicu ili lentu vremena. 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
 

 evaluiranje 
 

 kreiranje 
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3. Zajedništvo i  
    suprotnosti u  
    svjetlu ratova 
 

 Objasniti različitosti, rivalstva i ratove: Grčko- 
      -perzijski, Peloponeski rat i Aleksandrovi osvajački 
       ratovi i njihov utjecaj na društvo, gospodarstvo i  
       kulturu.   
 Iščitati tijek ratnih sukoba i formiranje vojno- 

      - političkih saveza.*  
 Opisati ratnu zbilju.**  
 Usporediti ratne strategije i taktike s najpoznatijim 

vojskovođama na primjerima glasovitih bitaka.** 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
 

 

4. Grčka   
    ostavština ─    
    baština  
    čovječanstva 

 Opisati i razlikovati doprinos antičkih Grka u 
pisanoj riječi (pjesništvo, drama), obliku (likovne 
umjetnosti), misli (od Talesa do Muzeiona), zvuku 
(glazba) i znanosti (povijest, geografija, medicina,  
matematika, logika...).** 

 evaluiranje 

B)  

ANTIČKIRIM 

 

1. Ishodišta  
    rimske     
    civilizacije 
 

 Opisati geografske uvjete na Apeninskome 
poluotoku, smjestiti stanovništvo Apeninskoga 
poluotoka te locirati urbana središta tih naroda.* 

 Navesti političke, gospodarske i kulturne osobitosti 
razvoja Etruraca te opisati njihov utjecaj i utjecaj 
Grka na italska plemena.  

 Objasniti početke nastanka grada Rima (legenda i 
znanost), strukturu vlasti, društvene odnose i 
suprotnosti. 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
 

 

2. Rimska 
    Republika 
 
a) Vojska i  
    osvajanja  
 

 Pojasniti uzroke, tijek i posljedice rimskih osvajanja 
na Apeninskome poluotoku i prostorima 
Sredozemlja.*  

 Usporediti statuse osvojenih područja i objasniti 
proces romanizacije.   

 Opisati sastav, strukturu i razvitak rimske vojske, 
ratne tehnike i rimsku osvajačku politiku.**  

 Navesti značajne vojskovođe i bitke.** 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
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b) Organizacija  
    vlasti, 
    društveno- 
    -politički  
    odnosi i  
    suprotnosti 
 

 Opisati organizaciju i strukturu vlasti, zakonodavnu 
pozadinu, društvene mjene uzrokovane osvajanjima, 
položaj robova, uzroke suprotnosti u društvu, 
reforme društva i vojske te krizu Rimske Republike 
kroz građanske ratove.** 

 Objasniti važnost zemljišno-socijalnih i vojničkih 
reformi te politička sučeljavanja i interese grupacija 
optimata i populara.   

 Opisati ulogu istaknutih pojedinaca.** 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
 

 

3. Doba     Carstva 
 
a) Osvajačka 
     i obrambena  
     politika i  
     njezine  
     posljedice 

 Prostorno i vremenski odrediti pravce osvajačkih 
pohoda.**  

 Objasniti važnost uspostave limesa i tijek  
provincijalizacije vojske i uprave te važnost 
osvajačke politike u vremenu uspona za održavanje 
“politike Pax Romana”. 

 Objasniti pojam i posljedice barbarizacije.  Povezati 
kolonizacijske mjere s procesima romanizacije. 

 Opisati promjene u gospodarstvu uzrokovane 
osvajačkom i obrambenom politikom, pojavu 
kolonata i sveobuhvatnost krize.  

 Navesti mjere suzbijanja krize, opisati pokušaj 
stabilizacije za Dioklecijana i Konstantina te tijek 
decentralizacije uprave i diobe Carstva.** 

 Navesti najznačajnije vojskovođe i bitke. 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
 

 

b) Politički i  
    društveni 
    odnosi u   
    vrijeme  
    Carstva 

 Usporediti carski sustav principata i dominata.  
 Navesti primjere zakona carskoga doba i okolnosti 

njihova donošenja i primjene.  
 Svrstati pojedine dinastije u kronološke tablice ili 

lentu vremena. 

 pamćenje 
 

 razumijevanje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
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c) Vrijeme  
    nesigurnosti,  
    raskola i pada 

 Prostorno smjestiti narode rimskoga susjedstva i 
opisati njihovo kretanje prije seobe.*  

 Opisati svakodnevicu i religiju germanskih 
naroda.** 

 Objasniti uzroke, tijek i posljedice velike seobe 
naroda.* ** 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
 

 
4. Rimska  
    ostavština 
    čovječanstvu 

 Opisati osobitosti rimske religije, kulture, običaja i 
svakodnevice.** 

 Navesti doprinos rimskoga zakonodavstva razvoju 
pravne znanosti.** 

 Navesti karakteristike rimske filozofije, književnosti 
i historiografije s najznačajnijim predstavnicima.** 

 Opisati strukturu, religijsku praksu, odgoj i moralne 
vrijednosti rimske obitelji.**   

 Opisati karakteristike rimske umjetnosti i kulture.** 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
 

 evaluiranje 
 

 kreiranje 
 

C) 

KRŠĆANSTVO a) Isus Krist  

 Navesti povijesne činjenice o Kristovu rođenju, 
djelovanju i nauku, političko-ideološkim strujanjima 
Kristove suvremenosti te njegovoj smrti.** 

 Prepoznati izvore i tumačiti simboliku 
ranokršćanske povijest.** 

 pamćenje 
 
 analiziranje 

 
 primjenjivanje 

 
 evaluiranje 

 

verzija od: 30.09.2007. 
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b) Kršćanstvo  
    nakon 
    Krista 

 Opisati djelovanje apostola i njihovu ulogu u širenju 
kršćanstva, okolnosti koje su pogodovale procesu 
širenja, faze progona i značenje katakombi u 
ranokršćanskom periodu.** 

 Opisati tijek priznavanja kršćanstva te odraz  
priznavanja na razvoj kršćanske organizacije i 
kršćanske umjetnosti (građevine, mozaici, 
skulpture...).** 

 Opisati uzroke, nauk i trajanje arijanskoga 
heretičkoga učenja i pokreta. 

 

 pamćenje 
 

 analiziranje 
 

 primjenjivanje 
 

 evaluiranje 
 

D)  

HRVATSKI  

PROSTORI U  

ANTIČKO 

DOBA 

a) Grčka  
    prisutnost  
    na  
    hrvatskim  
    prostorima 
 

 Navesti vrijeme, prostore, posljedice i tragove grčke 
prisutnosti na hrvatskim prostorima. * ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 

b) Rimska  
    prisutnost 
    na  
    hrvatskim 
    prostorima 
 

 Opisati tijek širenja rimske vlasti na današnje 
hrvatske prostore, otpore te formiranje i uređenje 
administrativne vlasti (Augustovo i Dioklecijanovo 
doba).* 

 Odrediti  najznačajnije putove i središta na 
današnjim hrvatskim prostorima te objasniti utjecaje 
romanizacije i najznačajnije materijalne tragove 
rimske prisutnosti.* ** 

  
 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 
c) Kršćanstvo na  
    hrvatskim  
    prostorima 

 Opisati tijek širenja kršćanstva na hrvatske prostore i 
doprinos istaknutih pojedinaca pri  formiranju prvih 
kršćanskih zajednica. 

 pamćenje 
 razumijevanje 

 
 

verzija od: 30.09.2007. 



Državna matura iz POVIJESTI                                                         ispitni katalog             str.  16 

 

TEMA PODTEMA Obrazovni ishodi – specifični ciljevi Razine kognitivnih 
procesa 

I.  
EUROPA,  
SREDOZEM- 
-LJE  
I BLISKI 
ISTOK  
U RANOME 
SREDNJEMU  
VIJEKU 
(V. − XI. ST.) 

1. Rano   
    srednjo- 
    -vjekovlje 

 Navesti, objasniti i pratiti promjene izazvane Velikom 
seobom naroda.* 

 Opisati razvoj Franačke za Merovinga.  
 Objasniti posljedice seobe naroda po dalji politički, 

kulturni i gospodarski razvoj Europe, Sredozemlja i 
Bliskoga Istoka.  

 Objasniti  pojavu novih društvenih odnosa.  
 

 pamćenje 
 razumijevanje 

 

 
2. Bizantsko 
    Carstvo 
 

 Sažeti pregled razvoja Bizantskoga Carstva od postanka 
do XI. stoljeća: Bizant kao nastavljač antičke tradicije,  
društveno-politički i vjerski život, zakonodavstvo, 
specifičnosti razvoja za pojedinih dinastija. 

 Opisati problematiku vanjske politike.* 
 Prepoznati osobitosti bizantske umjetnosti.**   

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 
3. Arabo-  
    islamski  
    uspon 

 Objasniti proces ujedinjenja Arapa i povezati s nastankom 
i širenjem islama i djelovanjem Muhameda.* 

 Pojasniti faze ekspanzije s posljedicama.* 
 Objasniti vjersku podjelu i razloge raspada arapske 

države. 
 Navesti arapske pojedince zaslužne za očuvanje antičkih 

znanstvenih stečevina, objasniti ulogu arapske akademije, 
kulturna i gospodarska dostignuća (graditeljstvo, 
književnost, trgovina...).**  

 Usporediti stupove islamske vjere s drugim religijama.** 
 Pojasniti pojam, uzroke i ciljeve reconquiste. 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 4. Franačka: 
    Ujedinjenje 

  Objasniti nastanak Papinske Države i sprege papinstva  i   
     Karolinga. 

 pamćenje 
 razumijevanje 

verzija od: 30.09.2007. 
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   Europe  Opisati opći društveni i politički razvoj i širenje Franačke 
kraljevine i carstva za vladavine Karolinga.* 

 Objasniti karolinšku renesansu i prepoznati njezina 
dostignuća.**  

 Interpretirati zemljovid karolinške Europe (države i 
narodi).* 

 primjenjivanje 
 analiziranje 

 
 

 

5. Europa 
    nakon  
    verdunske   
    podjele.  
    Sveto  
    Rimsko  
    Carstvo  
    Njemačke  
    Narodnosti 

 Protumačiti politički zemljovid verdunske podjele.* 
 Vremenski i prostorno pratiti seobe Normana, Mađara i 

Saracena s posljedicama.* 
 Navesti i objasniti okolnosti nastanka Svetoga Rimskoga 

Carstva Njemačkoga Naroda. 
 Objasniti odnose papinstva i carstva.** 
 Navesti predstavnike i dosege otonske renesanse. ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 

6. Društvo i  
    gospodar- 
    stvo    
ranoga 
    srednjeg  
    vijeka 

 Opisati temeljne karakteristike društva i gospodarstva 
ranoga srednjega vijeka Europe (rani feudalizam, 
naturalno gospodarstvo). 

 Usporediti položaj staleža i njihove svakodnevice.** 

 analiziranje 
 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 

 7. Slavenski  
    svijet 

 Prostorno i vremenski odrediti nastanak prvih zajednica 
među Zapadnim i Istočnim Slavenima i procese 
kristijanizacije. 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 
II.  
USPON 
HRVATSKE  U  
RANOME  
SREDNJEMU 
VIJEKU  

1. Etnogeneza 
    i 
    proces        
    pokrštava-   
    nja  
    Hrvata 

 Odrediti vremenski i prostorni tijek seobe Hrvata, prostore 
koje su naselili te opisati njihov odnos prema 
starosjedilačkom stanovništvu.* **  

 Protumačiti prve dodire Hrvata s kršćanstvom i 
postupnost procesa pokrštavanja Hrvata.* ** 

 Komentirati različite povijesne interpretacije i izvore o 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

verzija od: 30.09.2007. 



Državna matura iz POVIJESTI                                                         ispitni katalog             str.  18 

 (VII. – XII. ST.)  podrijetlu Hrvata i doseljenju u današnju domovinu.** 

 2.  Hrvatske 
     kneževine 

 Navesti vrijeme i prostor formiranja prvih kneževina te 
političke utjecaje Franačke, Bizanta i Venecije.* 

 Opisati temeljna obilježja gospodarstva, sastav društva i 
upravnu podjelu hrvatskih kneževina.** 

 Navesti karakteristike vladavine pojedinih knezova.** 
 Analizirati povijesne izvore vezane uz doba knezova kao 

npr. Trpimirova darovnica, natpis iz Rižinica, pisma pape 
Ivana VIII. Domagoju i Branimiru, Šopotski natpis i sl.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 
3. Hrvatsko  
    Kraljevstvo 
 

 Opisati teritorijalno oblikovanje Hrvatskoga Kraljevstva, 
postupnost sjedinjenja hrvatskoga etničkoga prostora te 
procese kroatizacije gradova na obali i otoka.* 

 Opisati društveno-političko i gospodarsko sazrijevanje 
(razvitak institucija vlasti, procesi feudalizacije, 
dinastičke borbe s posljedicama, procvat gradova na obali 
i gospodarski uspon). 

 Usporediti vanjskopolitičke prilike i utjecaje Bizanta, 
Bugara, Mađara, Mlečana i Normana.* 

 Objasniti razvitak odnosa s Crkvom (u kontekstu crkvene 
jurisdikcije, jezika, liturgije, crkvene prakse te 
individualnoga odnosa hrvatskih kraljeva i papinstva).** 

 Analizirati povijesne izvore vezane uz doba kraljeva kao 
npr. pismo pape Ivana X. Tomislavu, dokumente crkvenih 
sabora, darovnice Petra Krešimira IV., Zvonimirova 
krunidbena zavjernica i sl.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 

4. Bogatstvo i  
   raznolikost  
   Hrvatske 
   kulture 
   ranoga     
   srednjega  
   vijeka  

 Obrazložiti razvoj, uzroke i primjere troslojnosti 
pismenosti. 

 Navesti glavna središta i primjere hrvatske kulture i 
pismenosti.* 

 Razlikovati i odrediti osnovne karakteristike graditeljstva 
i plastike s primjerima.** 

 analiziranje 
 pamćenje 
 primjenjivanje 
 razumijevanje 

verzija od: 30.09.2007. 
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III.   
USPON  
EUROPE  
(XII. – XV. ST.) 
    

1. Društvo i  
  gospodarstvo 
  razvijenoga i 
  kasnoga 
  srednjeg   
  vijeka 

 Protumačiti uzročno-posljedične veze napretka 
proizvodnje i društvenoga razvitka (prestanak seoba, 
tropoljna zemljoradnja, kolonizacija, demografska 
ekspanzija, urbanizacija, razvoj robno-novčanoga 
gospodarstva). 

 Objasniti i prikazati društvenu hijerarhiju razvijenoga 
srednjovjekovlja te usporediti društvene karakteristike 
pojedinih razdoblja srednjega vijeka.** 

 Objasniti političku i gospodarsku važnost gradova u 
izgradnji centralne vlasti (slobodni kraljevski gradovi, 
komune). 

 Opisati izgled tipičnoga srednjovjekovnoga grada i 
njegovu svakodnevicu.** 

 pamćenje 
 analiziranje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 kreiranje 

 

  2. Jačanje 
    europskih  
    država 

   Navesti elemente i tijek razvitka centralne vlasti i 
političkih institucija država Europe.**  

    Odrediti političku ulogu pojedinih staleža i njihova 
nastojanja u kontroli centralne vlasti.** 

 Imenovati i vremenski odrediti važne dinastije europskih 
država i naroda, te  povezivati istaknute pojedince uz 
važne događaje, procese i dokumente.** 

 Navesti i obrazložiti uzroke, posljedice i primjere sukoba 
europskih država s odrazom na kreiranje političkoga 
zemljovida tadašnje Europe.* ** 

 Opisati odnose moći papinstva i europskih vladara.** 
 Usporediti vlast pojedinih dinasta Europe XV. stoljeća. 

 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
 evaluiranje 

 

 
3. Susreti 
    civilizacija 
 

 Opisati nastanak i ustroj države, vlasti i društva 
izvaneuropskih osvajačkih naroda (Turci Seldžuci, 
Osmanlijski Turci, Mongoli). 

 Opisati procese širenja izvaneuropskih naroda s 
posljedicama.* 

 Analizirati njihov politički, društveni i gospodarski 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

verzija od: 30.09.2007. 
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razvoj.** 

 
4. Crkva i  
    vjera 
 

 Objasniti uzroke, povod, tijek i posljedice križarskih 
ratova.* ** 

 Opisati doticaje križara s hrvatskim prostorima.* ** 
 Pojasniti povijesni kontekst nastanka crkvenih redova. 
 Objasniti uzroke, učenje i djelovanje heretičkih pokreta.**
 Tumačiti reakciju Crkve na pojavu hereza s oblicima 

djelovanja.**  
 Razlikovati učenja pojedininih crkvenih redova s 

najznačajnijim predstavnicima.** 
 Objasniti razloge razvitaka i značenje skolastike.** 

 pamćenje 
 analiziranje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 

 

 
5. Znanost i  
    umjetnost 
 

 Pojasniti uzročno-posljedičnu vezu nastanka novih 
društvenih prilika i potreba s novim sustavom 
obrazovanja (“septem artes liberales” i “studium 
universitas”).* ** 

 Prepoznati glavne karakteristike i primjere romanike, 
gotike i bizantskoga stila u umjetnosti.**   

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

IV.  
HRVATSKA U 
RAZVIJENOM 
IKASNOM  
SREDNJEM 
VIJEKU  
(XII. – XVI. st.) 
 

1. Državno-  
    pravni  
   položaj 
 
 

 Navesti vrijeme, okolnosti i čimbenike vezane uz ulazak 
Hrvatske u personalnu uniju s Ugarskom. 

 Svrstati dinastije koje su se izmjenjivale na ugarsko- 
      - hrvatskom prijestolju s okolnostima u kojima je do   
      smjena dolazilo. 
 Objasniti vrijeme i okolnosti teritorijalnih promjena.* 
 Objasniti značenje hrvatskoga plemstva za očuvanje 

državnopravne individualnosti i institucija vlasti te 
objasniti važnost pojedinih pravnih akata i dokumenata.** 

 Povezivati društvene procese s obilježjima vladarske 
politike.** 

 Opisati tijek razvitka pojedinih hrvatskih plemićkih 
obitelji te njihove međusobne sukobe kao i sukobe sa 
središnjom vlasti.* ** 

 Pojasniti okolnosti i važnost utemeljenja Zagrebačke 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 
 

 

verzija od: 30.09.2007. 
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biskupije.** 

 
2. Društveni 
    odnosi 
 

 Opisati različitost razvitaka pojedinih hrvatskih zemalja s 
pojašnjenjem njihovih specifičnosti (Slavonija, Dalmacija, 
Istra, Dubrovnik).  

 Objasniti procese urbanizacije hrvatskih zemalja. 
 Usporediti razvoj feudalizma u hrvatskim zemljama, 

navesti glavne karakteristike te opisati i položaj pojedinih 
saleža u toj epohi.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 
3. Srednjo-  
    vjekovna  
    Bosna 

 Navesti važne prijelomnice iz razvoja Bosne od banovine 
do kraljevine i pada pod osmanlijsku vlast.* 

 Tumačiti razvoj političkih veza Bosne s Hrvatskom i 
ugarskim vladarima.** 

 Objasniti specifičnosti gospodarskoga, vjerskoga i 
kulturnoga razvoja Bosne.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 4. Kulturna 
    baština 

 Navesti i objasniti utjecaje srednjoeuropske i 
mediteranske kulture na razvoj hrvatske kulturne baštine. 

 Prepoznati i razlikovati najznačajnija umjetničko- 
      -graditeljska djela romanike i gotike s njihovim  
 elementima.** 
 Imenovati i objasniti značaj najpoznatijih djela pisane 

kulture Hrvata.** 
 Imenovati pojedine crkvene redove u hrvatskim zemljama 

i objasniti doprinos njihova djelovanja.* 
 Imenovati istaknute Hrvate izvan domovine i objasniti 

njihov doprinos. 

 analiziranje 
 razumijevanje 
 pamćenje 
 primjenjivanje 

 

 

5.  Početci  
     osmanlij- 
     ske  
     opasnosti 

 Opisati postupnost osmanlijskih osvajanja hrvatskih 
zemalja te organiziranje otpora i obrane.* 

 Protumačiti prilike nastale nakon osmanlijskoga osvajanja 
Bosne i Hercegovine te objasniti posljedice Krbavske 
bitke.** 

 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
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V.  
SVIJET I  
EUROPA U  
NOVOM  
VIJEKU  
(XVI. –XVIII. 
ST.) 

1. Velika  
    geografska 
    otkrića ─   
    početak  
    novoga 
    doba 

 Opisati preduvjete i uzroke prekomorskih otkrića. 
 Navesti pravce i tijek portugalskih i španjolskih otkrića s 

najznačajnijim moreplovcima i njihovim putovanjima.* 
** Objasniti posljedice otkrića i njihov utjecaj na 
politički, gospodarski, društveni i kulturni razvoj Europe i 
svijeta.** 

 Razlikovati geografska obzorja tada poznata i nepoznata 
europskom čovjeku te navesti i pokazati podjelu 
kolonija.* 

 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 
 evaluiranje 
 kreiranje 

 

 
2. Prekomor- 
    ski svijet 
 

 Prostorno i vremenski opisati izvaneuropske civilizacije 
Azije i Amerike s najznačajnijim narodima i državama.*  

 Razlikovati specifičnosti njihovih kultura i civilizacija.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 
3. Humanizam 
    i  
    renesansa 

 Navesti i objasniti uzroke i žarišta humanizma kao novog 
svjetonazora te pratiti širenje renesanse na ostale dijelove 
Europe.* 

 Objasniti pojam humanizma i renesanse te prepoznati i 
vrjednovati zaslužne pojedince s njihovim djelima i 
doprinosom.** 

 analiziranje 
 razumijevanje 
 pamćenje 
 primjenjivanje 

 

 

4.  Protestant- 
    ska  
    reformacija 
    i  
    katolička   
    obnova 

 Navesti i objasniti začetke, uzroke i tijek reformacije i 
reformskih pokreta. ** 

 Usporediti djelovanje staleža i pojedinaca na tijek 
reformacije.  

 Navesti i obrazložiti reakcije Katoličke crkve i oblike 
protureformacijskoga djelovanja.** 

 Opisati i pokazati postupno širenje reformacije i novu 
vjersku podjelu Europe.* 

 Objasniti uzroke vjerskih ratova i posljedice na političke 
odnose u Europi.** 

 

  
 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 
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5. Apsoluti- 
    -zam 
    europskih     
    monarhija 

 Objasniti pojam apsolutna monarhija te navesti uzroke 
nastanka, glavne predstavnike i karakteristike njihova 
vladanja.** 

 Usporediti apsolutizme europskih monarhija. 
 Opisati položaj pojedinih društvenih slojeva, sukobe i  

interese u doba apsolutnih monarhija.** 
  Povezati utjecaj velikih ratova na jačanje apsolutizma.* 

 pamćenje 
 analiziranje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 

 

 
6. Prve  
    građanske  
    revolucije 

 Objasniti uzroke, tijek i posljedice rata za neovisnost u 
Nizozemskoj.* ** 

 Navesti uzroke sukoba između kralja i parlamenta u 
Engleskoj te objasniti etape revolucije.** 

 Odrediti političku polariziranost društvenih slojeva s 
odrazom na pojavu stranačkoga života. 

 Objasniti vrijednost postignuća revolucionarnih zbivanja 
u Nizozemskoj i Engleskoj. 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

VI.  
HRVATSKA U  
NOVOM  
VIJEKU  
(XVI.  − XVII. 
ST.) 

1. Hrvatska u 
    borbi  
    protiv    
   Osmanlija 
 

 Pratiti postupnost turske ekspanzije na hrvatske prostore s 
posljedicama (postupnost nastanka Reliquie Reliquiarum, 
Hrvatsko-slavonske vojne granice i Vlaško pitanje).* ** 

 Navesti oblike otpora i doprinos pojedinaca uspješnoj 
organizacije otpora osmanlijskim osvajanjama.** 

 Opisati posljedice turske vlasti na osvojenim hrvatskim 
prostorima kao i položaj nemuslimanskoga stanovništva. 

 Objasniti postupnost oslobođenja hrvatskih krajeva.* ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 

2. Hrvati i 
    Habsbur-    
    govci 
 

 Objasniti okolnosti  habsburškoga preuzimanja hrvatsko- 
      -ugarske krune, nametanja realne unije te zanemarivanja 
      organiziranoga oslobođanja hrvatskih zemalja od vlasti   
       Osmanlija.** 
 Navesti razloge, tijek i posljedice zrinsko-frankopanskog 

otpora apsolutizmu i centralizmu Beča.* ** 
 Opisati proces nastanka i trajanja Hrvatsko- 

-slavonske vojne granice (Vojne krajine).** 
 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
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3.  Hrvatska  
     “rasuta 
      bašćina” 

 Navesti i pokazati koji prostori podrazumijevaju hrvatsku 
“rasutu bašćinu”; pod čijom se vlašću nalaze i koje su 
osnovne karaktetristike njihova društveno-političkoga 
razvitaka (Bosna i Hercegovina, Dalmacija, Istra i 
Slavonija).* ** 

 Odrediti i objasniti posebnosti regionalnoga otpora stranoj 
vlasti te gospodarskoga razvoja tih prostora.** 

 Opisati razvoj Dubrovačke Republike: locirati prostor, 
objasniti gospodarstvo, kulturu, uspone i padove moći te 
diplomatsko djelovanje i odraz na današnji politički 
zemljovid Hrvatske.* ** 

 pamćenje 
 primjenjivanje 
 razumijevanje 
 analiziranje 

 

 5. Kultura 

 Navesti dosege renesanse u Hrvatskoj u graditeljstvu, 
književnosti i likovnosti s najznačajnijim predstavnicima i 
djelima.**   

 Opisati odjeke protestantizma i katoličke obnove na 
kulturni razvoj 

 Navesti doprinos istaknutih pojedinaca na području 
barokne umjetnosti.** 

 Povezati razvoj školstva, znanosti i kulture s osobitostima 
i značenjem djelovanja crkvenih redova (pavlini, 
dominikanci, isusovci).** 

 Navesti i razlikovati kulturno-povijesne materijalne 
spomenike razdoblja.* ** 

 pamćenje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
 razumijevanje 
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TEMA PODTEMA Obrazovni ishodi – specifični ciljevi Razine kognitivnih 
procesa 

I.  
“STOLJEĆE           
RAZUMA” 
 

1. Prva  
    industrijska  
    revolucija 

 Navesti preduvjete industrijske revoucije, primjere 
tehničkih inovacija s primjenom i refleksijom na 
društvo, politiku, svakodnevicu, gospodarstvo i 
kulturu.**  

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

 

2. Francuska i 
    Velika Britanija  
    u XVIII.  
    stoljeću 

 Opisati učenje najznačajnijih predstavnika 
prosvjetiteljstva.**  

 Objasniti osnovne karakteristike razvoja Velike 
Britanije i  Francuske u XVIII. st.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

 
3. Prosvijećeni  
    apsolutizam 
 

 Pojasniti karakteristike europskih prosvjećenih 
monarhija: centralističke i prosvijećene reforme, 
vanjska politika, gospodarstvo, militarizacija i staleški 
odnosi.** 

 Objasniti uzroke, tijek i posljedice sukoba 
apsolutističkih država i način njihova rješavanja.* ** 

 Usporediti prosvijećene reforme istaknutih vladara.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

 

4. Postanak  
    Sjedninjenih  
    Američkih   
    Država 

 Objasniti razvoj britanskih kolonija na američkom 
prostoru, uzroke otpora britanskoj vlasti, tijeku i 
posljedicama Rata za neovisnost s pregledom 
najznačajnijih događaja i pojedinaca vezanih za 
početak, tijek i poratno doba.* ** 

 Opisati razvoj SAD-a te prepoznati utjecaj  
prosvjetiteljskih ideja u oblikovanju institucija vlasti.* 
** 

 Opisati vanjsku politiku SAD-a.* 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 
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5. Osmansko  
    Carstvo 
    u XVIII.  
    stoljeću.  
    Bosna i  
    Hercegovina 
    pod osmanlijskom 
    vlašću 
 

 Objasniti uzroke krize Osmanskoga Carstva u XVIII. 
stoljeću i načine rješavanja.  

 Opisati teritorijalne promjene te posljedice na 
društvene, gospodarske i političke odnose Osmanskoga 
Carstva. * 

 Objasniti značenje i primjere djelovanja franjevaca u 
Bosni i Hercegovini. ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

II.  
HRAVATSKE  
ZEMLJE U  
XVIII.  
STOLJEĆU 
 

1. “Croatia  
    rediviva” 

 Opisati posljedice oslobodilačkih ratova u XVIII. st. za 
hrvatske zemlje.* ** 

 Opisati okolnosti i značenje prihvaćanja Pragmatičke 
sankcije.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

 

2. Hrvatska u  
    vrijeme 
    prosvijećenoga 
    apsolutizma 
 
 

 Navesti glavna obilježja vladavine Marije Terezije i 
Josipa II. 

 Opisati podjelu hrvatskih zemalja u doba Marije 
Terezije i Josipa II.*  

 Objasniti pojmove dvorski apsolutizam, terezijanizam i 
jozefinizam na području uprave, vojske, školstva, crkve 
i vjere, staleške i porezne politike s posljedicama.** 

 Objasniti odluku Hrvatskoga sabora 1790. godine u 
kontekstu političkoga položaja Hrvatske prema 
Ugarskoj. 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

 

3. Dalmacija,  
    Istra i  
    Dubrovnik  
    tijekom 
    18. stoljeća 

 Opisati politički i gospodarski položaj Dalmacije i Istre 
pod mletačkom vlašću te Dubrovačke Republike.** 

 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
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4. Kultura i  
    znanost u 
    Hrvata tijekom  
    18. stoljeća 

 Navesti najvažnije predstavnike kulture i znanosti u 
XVIII. st. u Hrvatskoj s njihovim doprinosom.** 

 Opisati ulogu crkvenih redova u razvoju znanosti i 
visokoga školstva te važnost osnutka Akademije kao 
državne institucije visokoškolskoga obrazovanja. ** 

 Opisati svakodnevni život u gradovima i na selu u 
Hrvatskoj.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

III.   
DOBA      
REVOLUCIJA 

1. Francuska 
    revolucija 
 

 Objasniti uzroke Francuske revolucije.** 
 Opisati tijek revolucije, sudionike, dokumente i 

posljedice.** 
 Usporediti reakcije europskih država na revoluciju. 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

 

 2. Napoleonovo  
    doba 

 Objasniti uspon Francuske u europskoj politici, pojavu 
Napoleona i njegovu ulogu  u ideološko-društvenom i 
vojno-političkom razvoju Francuske i Europe.** 

 Opisati postupnost stvaranja Napoleonove Europe i 
povezati s ključnim bitkama i njihovim posljedicama i 
mirovnim odlukama.*  ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

 
3.  Europa nakon  
     Bečkoga 
     kongresa 

 Navesti cilj, sudionike i osnovne zaključke Bečkoga 
kongresa.* ** 

 Razlikovati nacionalne i socijalne pokrete u Europi 
nakon Bečkoga kongresa.** 

 Objasniti primjere sučeljavanja liberalno-demokratskih 
i konzevativno-legitimističkih snaga u Europi tijekom 
“ranoga nacionalizma”.* ** 

 Opisati nastanak prvih latinoameričkih država.* 
 Razlikovati uzroke europske “burne godine” s 

pregledom događanja. ** 

  pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 
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 4. “Bolesnik na  
     Bosporu”  

 Opisati krizu Osmanskoga Carstva te nabrojati 
pokušaje reformi u prvoj polovici XIX. stoljeća s 
njihovim učinkom.** 

 Objasniti razvoj Bosne i Hercegovine u tom dobu s 
naglaskom na otpor reformama, anarhiju i njezin 
konačan slom.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

IV.  
HRVATSKE  
ZEMLJE U XIX. 
STOLJEĆU 

1. Hrvatske zemlje 
    u  Napoleonovo  
    doba 

 Opisati organizaciju francuske vlasti na hrvatskim 
prostorima, promjenama granica te utjecajima na 
kulturu, školstvo i gospodarstvo te navesti doprinose 
značajnih pojedinaca.* ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 

 

 

2. Nacionalno  
    buđenje i  
    pokušaji  
    nacionalne  
    integracije 

 Opisati prostore na kojima žive Hrvati, politički 
položaj pojedinih hrvatskih zemalja te posljedice 
političke razjedinjenosti.* 

 Objasniti i razlikovati doprinose pojedinih društvenih 
skupina, institucija i pojedinaca u buđenju nacionalne 
svijesti Hrvata. ** 

 Objasniti oblikovanje građanske političke scene i 
ključne političke događaje toga doba.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

 3. Revolucionarna  
    1848./49. godina 

 Opisati  tijek revolucionarnih događanja u Hrvatskoj 
1848./49. godine u svjetlu europskih događanja.**  

 Navesti ulogu istaknutih pojedinaca i opisati  
integraciju hrvatskih zemalja.** 

 Pojasniti ulogu bana Josipa Jelačića na polju unutrašnje 
i vanjske politike. 

 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 
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4. Između Beča i  
    Pešte 
 

 Objasniti  državno-pravni status pojedinih hrvatskih 
zemalja u drugoj polovici XIX. stoljeća, te pokušaje 
uspostave teritorijalne cjelovitosti Hrvatske.* 

 Razjasniti reakcije Hrvata na pokušaje preuređenja 
Habsburške Monarhije od federalizma i centralizma do 
dualizma. ** 

 Opisati funkcioniranje vlasti na hrvatskim prostorima 
izvan uže Hrvatske kao i položaj stanovništva.** 

 Protumačiti  okolnosti  stvaranja Hrvatsko-ugarske 
nagodbe, posljedice njezinog prihvaćanja i razloge 
njezine revizije. ** 

 Navesti ugarske pokušaje ugrožavanja hrvatskoga 
suvereniteta te otpore tome. 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

 

5. Prema  
    građanskom 
    društvu 
 

 Opisati razvitak građanskoga društva u hrvatskim 
zemljama od Bachova apsolutizma do bana 
Mažuranića. 

 Objasniti razvoj političke misli u hrvatskim zemljama 
uz primjere političkih stajališta najvažnijih stranaka, 
njihovih predstavnika i njihova djelovanja.** 

 Opisati razvitak kulturnih, gospodarskih, vjerskih i 
znanstvenih institucija koje su omogućile prijelaz u 
građansko društvo s primjerima zaslužnih pojedinaca te 
razjasniti osnovne probleme koji se pritom javljaju. 

 Objasniti pojavu velikosrpske ideje, njezinih nositelja u 
hrvatskim zemljama.** 

 Objasniti odnos prema BiH u vrijeme promjena 
izazvanih ustankom 1875. i odlukama Berlinskog 
kongresa. 

 Interpretirati promjene građanske svakodnevice.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 
 evaluiranje 
 kreiranje 
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 6. Emigracija 
 

 Objasniti društvene i gospodarske razloge, smjerove i 
posljedice iseljavanja Hrvata u drugoj polovici XIX. 
stoljeća. * ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

V. EUROPA I  
     SVIJET 
     1848. – 1900. 

1. Druga  
    industrijska  
    revolucija 

 Navesti područja temeljnih znanstvenih istraživanja, 
njihovu tehnološku primjenu, promjene do kojih su 
dovele te izumitelje i njihova otkrića.** 

 Razjasniti uzročno-posljedičnu vezu primjene novih 
izvora energije.** 

 Opisati povezanost razvitka temeljnih znanosti, njihovu 
primjenu i utjecaj na razvitak društvenih znanosti. 

 Navesti oblike gospodarsko-političke prezentacije 
(gospodarske izložbe, istraživačka putovanja).** 

 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

 2. Imperijalizam 
 

 Pojasniti imperijalističku politiku svjetskih država s 
aspekata unutarnjih i vanjskih odnosa te opisati 
povezanost gospodarskoga napretka i nastanak 
kolonijalnih imperija.** 

 Navesti procese formiranja vojno-političkih saveza.* 
** 

 Razjasniti nastanak novih nacionalnih država u 
Europi.* ** 

 Označiti žarišta kolonijalnih sukoba i podjelu 
interesnih sfera.* 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 

 

3. Ideološko- 
    -društveni 
    odnosi  
    imperijalizma 

 Objasniti ideološko-društvene promjene uvjetovane 
gospodarskim napretkom: radničko pitanje i pokreti, 
novi filozofski pravci i ideologije, odnos Crkve prema 
promjenama, te procijeniti doprinos pojedinaca − 
nositelja ideoloških i društvenih pokreta i pravaca.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 analiziranje 
 primjenjivanje 
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TEMA PODTEMA Obrazovni ishodi – specifični ciljevi Razine kognitivnih procesa 

I. 
SVIJET OD  
POČETKA XX. 
STOLJEĆA DO 
KRAJA  I.  
SVJETSKOGA  
RATA 

1. Doba napetosti 

 Pojasniti razloge sučeljavanja imperijalne politike 
na primjerima regionalnih kriza i ratova do početka 
I. svjetskoga rata.** 

 Tumačiti međunarodne odnose: prepoznati krizna 
žarišta i objasniti poteze imperijalne politike 
pojedinih država.* ** 

 Zaključiti o zajedničkim elementima imperijalne 
politike i o mogućim rješenjima krize. 

 Navesti značajne pojedince i interpretirati njihovu 
ulogu u kreiranju imperijalističke politike.** 

 

 analiziranje 
 Sinteza 
 evaluiranje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 

 

 2. I. svjetski rat 

 Definirati uzroke, neposredan povod i tijek I. 
svjetskoga rata; opisati i usporediti stanje na 
bojišnicama i izdvojiti ključne bitke.** 

 Pratiti odnose tijekom rata.* ** 
 Analizirati stanje u carskoj Rusiji, usporediti 

političke opcije i objasniti političke promjene s 
posljedicama.** 

 Opisati svakodnevicu i posljedice I. svjetskog 
rata.** 

 Protumačiti ulogu novih oružja i ratnih taktika na 
tijek rata.** 

 Razjasniti ulogu značajnih pojedinaca u ratnim 
događanjima.** 

 pamćenje  
 razumijevanje 
 analiziranje  
 primjenjivanje 
 analiziranje  
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II.  
HRVATSKA 
OD 
POČETKA  
XX.  
STOLJEĆA 
DO 
1918. GODINE 

 
1. Hrvatska na  
    početku 20.   
    stoljeća 
 
 

 Usporediti političke pokrete i stranke koje 
obilježavaju razvoj hrvatskih zemalja do početka I. 
svjetskoga rata.** 

 Navesti utjecaje svjetske i europske politike na 
hrvatsku političku zbilju. 

 Opisati djelovanje hrvatskih političara, njihovu 
ulogu u rješavanju hrvatskoga pitanja te moguće 
političke opcije.** 

 pamćenje  
 analiziranje  
 primjenjivanje 
 evaluiranje 
 kreiranje 

 

2. Hrvatska u  
    razdoblju  
    Prvoga  
    svjetskoga  
    rata 

 Usporediti stanje hrvatskih jedinica na pojedinim 
bojištima, njihova stradavanja i otpore.* ** 

 Opisati ratnu svakodnevicu i tegobe ljudi.** 
 Usporediti djelovanje političkih grupacija, njihovih 

ciljeva i uloge pojedinaca iz hrvatskih i 
južnoslavenskih zemalja.** 

 razumijevanje  
 primjenjivanje 
 analiziranje  
 evaluiranje 
 kreiranje 

III.  
HRVATSKA  
IZMEĐU DVA  
SVJETSKA 
RATA 

1. Hrvatska u  
    Kraljevini SHS  
 
 

 Opisati položaj Hrvatske u Kraljevini SHS, otpor 
velikosrpskoj politici Dvora i Vlade te djelovanje 
vodećih političkih stranaka, njihovih predstavnika i 
programa.** 

 Pojasniti razloge nezadovoljstva Hrvata u 
jugoslavenskoj državi s gospodarskog, političkog i 
nacionalnog aspekta temeljem povijesnih izvora.** 

 Opisati teritorijalnu podjelu države na “oblasti” te 
odluke i posljedice Rapalskoga ugovora.* ** 

 Povezati vanjsko-političke odnose nove države i 
razloge stvaranja prve poslijeratne emigracije.** 

 Opisati oblike političkoga djelovanja Hrvatske 
seljačke stranke s ulogom Stjepana Radića u 
rješavanju hrvatskoga pitanja.** 

 Povezati povijesno-političke okolnosti  s uzrocima 
atentata u Skupštini i njegove posljedice.** 

 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
 Evaluiranje 
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2. Hrvatska u  
    Kraljevini  
    Jugoslaviji 

 Protumačititi razloge uvođenja diktature kralja 
Aleksandra, njezina obilježja i donošenje 
Oktroiranoga ustava te posljedice.* ** 

 Usporediti oporbeno djelovanje stranaka te 
djelovanje političke emigracije.** 

 Povezati povijesni kontekst i razloge promjene 
politike Dvora od uspostave Namjesništva.** 

 Opisati novu podjelu države na banovine.* 
 Objasniti povijesne okolnosti nastanka Banovine 

Hrvatske.* **  
 Usporediti različita politička stajališta prema 

Banovini Hrvatskoj.  
 Opisati karakteristike banskoga režima i 

svakodnevicu predratnoga doba.** 
 Tumačiti rezultate skupštinskih izbora iz 1935. i 

1938. godine te ulogu HSS-a i političku taktiku 
Vlatka Mačeka.** 

 Navesti primjere represije režima.** 
 Opisati posljedice velike gospodarske krize na 

hrvatski gospodarski život.  
 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
 evaluiranje 

 

 

3. Znanost i  
    kultura u 
    Hrvatskoj u Prvoj 
    polovini  
    XX. stoljeća 

 Razlikovati osnovne umjetničke pravce, programe i 
njihove nositelje od Moderne od 1941. godine.** 

 Interpretirati važnost razvoja i upotrebe znanosti te 
navesti najvažnije predstavnike.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
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IV.  
OD 
VERSAILLESA 
DO DANZINGA 

1. Od Versaillesa 
     do velike  
     gospodarske 
     krize 
 

 Povezati odluke Versajske konferencije i njihove 
političke posljedice.* ** 

 Tumačiti pojam “politika revizionizma” i navesti 
primjere. 

 Opisati djelovanje Lige naroda.** 
 Opisati osobine politike vodećih država svijeta te 

specifičnosti razvitka komunističke Rusije s 
utjecajima revolucije na političko stanje u svijetu.* 
** 

 Objasniti okolnosti pojave totalitarnih režima u 
svijetu.** 

 Pratiti teritorijalne promjene europskih država.*  
 

 pamćenje 
 analiziranje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 

 

2. Od velike 
    svjetske 
    gospodarske 
    krize do 
    Danzinga 

 Protumačiti uzroke i posljedice velike gospodarske 
krize te usporediti načine njezina rješavanja  u 
pojedinim zemljama.** 

 Protumačiti postupnost jačanja i pobjede fašizma i 
nacizma s posljedicama.** 

 Opisati međunarodne odnose i ideologije u svjetlu 
suradnje fašističkih zemalja i “politike 
popuštanja”.* ** 

 Ocjeniti uloge značajnih pojedinaca.** 

 pamćenje 
 analiziranje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 

 

3. Kultura,  
    znanost, šport, 
    umjetnost i  
    svakodnevica 
    u prvoj polovici  
    XX. stoljeća 
 

 Povezati područja znanstvenih istraživanja s 
otkrićima i primjenom.** 

 Povezati promjene načina proizvodnje s odrazom 
na životni standard i svakodnevicu.** 

 Prepoznavati nove umjetničke pravce.** 
 Opisati ulogu medija i razvitak športske kulture. 

 pamćenje 
 analiziranje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
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V.  
SVIJET U  
VRIJEME II.  
SVJETSKOGA 
RATA 
    

1. Pregled ratnih 
    zbivanja  

 Razlikovati uzroke i neposredan povod ratu.** 
 Opisati proces formiranja Trojnoga i 

Antifašističkoga saveza.* 
 Prikazati prilike na bojišnicama s najznačajnijim 

bitkama prekretnicama te pratiti njihovo stanje 
tijekom rata.* ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
 evaluiranje 

 

 2. Ratna 
    diplomacija 

• Povezati temeljne diplomatske aktivnosti zaraćenih 
strana sa stanjem na frontama i općim ishodom 
rata.*  

• Interpretirati diplomatske odluke i njihov odraz na 
tijek rata.**  

 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 3. Strahote rata 
 

 Opisati zločine, progone i stradavanja civilnoga 
stanovništva.** 

 Objasniti pojmove “totalni rat”, holokaust, 
genocid.** 

 Navesti primjere uporabe oružja masovnoga 
uništenja.** 

 Opisati životne ratne tegobe stanovništva i 
posljedice rata.** 

 Navesti ratne zločince i njihove ratne zločine.* ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
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VI.  
HRVATSKA U  
VRIJEME II. 
SVJETSKOGA  
 RATA 

1. Hrvatska na 
    početku II.  
    svjetskoga rata 

 Opisati okolnosti početka Drugoga svjetskoga rata i 
tijek događanja na području Kraljevine 
Jugoslavije.*  ** 

 Navesti nositelje antifašističkih ideja u Hrvatskoj te 
njihovo djelovanje u predratnom razdoblju i u prvoj 
fazi rata.** 

 Opisati nastanak i ciljeve institucija partizanske 
vlasti.** 

 Navesti primjere pomaganja ugroženima uz rizik 
gubitka vlastita života te primjere propagandnoga 
djelovanja u ratu.** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 
2. Nezavisna  
    Država 
    Hrvatska 

 Opisati vrijeme, okolnosti i čimbenike vezane uz 
uspostavu Nezavisne Države Hrvatske.* ** 

 Objasniti ustroj vlasti NDH, njezinu vanjsku i 
unutarnju politiku, zločine i karakter ustaškoga 
režima.** 

 Opisati stanje gospodarstva, kulture i znanosti u 
razdoblju ratnih okolnosti na prostoru NDH.** 

 

 pamćenje 
 analiziranje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 evaluiranje 

 

 
3. Stvaranje  
    jugoslavenske  
    federacije 

 Opisati uspostavu i djelatnost institucija i 
pojedinaca te njihovih odluka koje su dovele do 
stvaranja jugoslavenske federacije.** 

 Tumačiti posljedice kapitulacije Italije.* ** 
 Usporediti/pratiti/klasificirati tijek jačanja 

antifašističkog partizanskog pokreta i mogućnost 
građansko-demokratskog antifašističkog 
djelovanja.** 

 Argumentirati doprinos hrvatskog antifašizma 
svjetskom antifašizmu. 

 pamćenje 
 analiziranje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
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4. Hrvatska na 
    kraju 
    rata i  
    neposredno  
    nakon njega 

 Objasniti diplomatske odnose i odluke.** 
 Opisati tijek završnih ratnih operacija, te zločine 

koji su se dogodili na kraju rata i neposredno nakon 
njega.* ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

VII.  
SVIJET  
NAKON  
II.  
SVJETSKOGA 
RATA  
 

1. Poratni odnosi 

 Komentirati i argumentirati suđenja ranim 
zločincima i nezastarijevanje ratnih zločina.** 

 Opisati nastanak, zadaće, organe i djelovanje UN-a. 
** 

 Objasniti  procese dekolonizacije i 
neokolonijalizma.* ** 

 Analizirati početke nesuglasja među bivšim 
antifašističkim saveznicama. * 

 Navesti mirovne ugovore s poraženim silama. 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
 evaluiranje 

 

 2. “Hladni rat”   

 Objasniti i usporediti politiku “hladnoga rata”, 
nastanak novih država i saveza.* ** 

 Navesti i opisati regionalne krize i ratove te načine 
njihova rješavanja.* ** 

 Pojasniti “politiku detanta”, njezine posljedice i 
primjere rješavanja kriza.* ** 

 Opisati djelovanje Katoličke crkve i njezine 
programske dokumente.** 

  pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
 evaluiranje 

 

 3. Pad “željezne  
    zavjese” 

 Objasniti uzroke i postupnost raspada socijalizma u 
svijetu s posljedicama.* ** 

 Interpretirati problematiku raspada socijalizma, 
tranzicije i kreiranja svijeta “jednoga gospodara”.**

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
 evaluiranje 
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VIII. 
HRVATSKA  
NAKON II.  
SVJETSKOGA 
RATA 
 

1. Hrvatska u  
    Federalnoj  
    Narodnoj    
    Republici 
    Jugoslaviji 
    (1945. ─ 1963.) 
 

 Opisati društveno politički sustav i proces 
formiranja granica FNRJ.* 

 Objasniti društvene i gospodarske promjene i 
njihov utjecaj na svakodnevicu.** 

 Analizirati nacionalno i vjersko pitanje u FNRJ.** 
 Objasniti uzroke promjena u vanjskoj politici kao i 

njihove posljedice. 
 Odrediti koji su narodi i nacionalne manjine živjeli 

na području FNRJ.*  
 Imenovati bitne pojedince – nositelje društveno 

političkoga života. 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 

2. Hrvatska u  
    Socijalističkoj 
    Federativnoj  
    Republici  
    Jugoslaviji 
    (1963. ─ 1991.) 
   

 Prosuditi gospodarski i politički položaj Hrvatske u 
SFRJ.** 

 Opisati vanjskopolitički položaj SFRJ i temeljne 
odrednice unutarnje politike.** 

 Argumentirati politiku centralizacije i unitarizacije 
u raznim područjima života, nacionalno pitanje te 
hrvatske otpore toj politici s posljedicama.** 

 Razlikovati procese kao i najvažnije događaje koji 
su doveli do dezintegracije SFRJ.** 

 Opisati društvene, političke i kulturne pojave 
karakteristične za razdoblje.** 

 Objasniti razloge stagnacije životnoga standarda 
osamdesetih.   

 Opisati političku i kulturnu djelatnost hrvatskoga 
iseljeništva.** 

 Povezivati političke odnose u SFRJ s brojnošću 
hrvatske političke i gospodarske emigracije. 

 pamćenje 
 analiziranje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 evaluiranje 
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IX.  
SUVREMENI  
SVIJET 
 

1. Integracijski  
    procesi i EU 

 Obrazložiti formiranje političkih i gospodarskih 
asocijacija svijeta.* 

 Sažeti genezu nastanka EU, ciljeve, mehanizme i 
rezultate njezina djelovanja.* ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 

 

 2. Svijet “jednoga  
    gospodara” 

 Objasniti odnose u svijetu nakon pada socijalizma 
(globalizacija, tranzicija, terorizam, antiterorizam, 
ekološka problematika).* ** 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
 evaluiranje 

 

 

3. Znanost,  
    kultura, šport  i 
   svakdnevnica od 
   završetka II.  
   svjetskoga rata do  
   danas 

 Argumentirati stav o tehničkom, znanstvenom, 
kulturnom i športskom razvoju svijeta kao 
globalnog sela (TV, otkrića u svemiru, računalni 
razvoj,  medicinski napredak i nove bolesti, novi 
umjetnički i književni pravci, športske 
manifestacije).** 

 Analizirati društvene pojave i njihove posljedice.** 
 Objasniti utjecaj glazbe i medija na politička i 

društvena zbivanja epohe. 

 pamćenje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 analiziranje 
 evaluiranje 
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4. Samostalna i  
    suverena 
    Republika  
    Hrvatska 

 Analizirati razloge suprotstavljanja hrvatskoj 
samostalnosti i njihove nositelje.** 

 Navesti najvažnije odluke, događaje i pojedince u 
procesu stvaranja suverene hrvatske države.** 

 Navesti najvažnije događaje i pojedince u obrani 
suverenosti (Domovinskoga rata) i opisati njihovu 
ulogu.** 

 Imenovati i argumentirati nositelje agresije i oblike 
njihova djelovanja.** 

 Objasniti djelovanje međunarodne zajednice u tom 
razdoblju.  

 Opisati ljudska, materijalna i kulturna stradanja tog 
razdoblja, te doprinos hrvatskoga iseljeništva i 
drugih prijateljskih zemalja, pojedinaca, skupina i 
institucija.**  

 Navesti neriješene društvene, političke  i 
gospodarske probleme s kojima se susreće 
suvremena Hrvatske.  

 Objasniti procese uključivanja Hrvatske u  
Europsku uniju. 

 Odrediti vrijednosti koje Hrvatska donosi Europi. 
 Navesti primjere hrvatskih kulturnih, umjetničkih, 

znanstvenih i športskih dostignuća u suvremenome 
razdoblju. 

 pamćenje 
 analiziranje 
 razumijevanje 
 primjenjivanje 
 evaluiranje 

**** 
 Pojedini specifični ishodi će se uspoređivati u širim povijesnim razdobljima, npr. u pitanjima kronoloških povezivanja i svrstavanja.  
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4. Struktura ispita 
 

• Ispit iz povijesti na državnoj maturi je jedinstveni pisani ispit od 60 pitanja u trajanju od 90 minuta. 
 

4.1 Struktura ispita  

a) Odnos opće  i nacionalne  povijesti 
 

Područje Ukupan broj pitanja (%) Opća povijest Nacionalna povijest 
Uvod u povijest, pretpovijest i 
stari vijek 15 (25%) 15 0 

Srednji vijek i novi vijek do 
početka 18. stoljeća  15 (25%) 5 10 

Novi vijek u 18. i 19. stoljeću     15 (25%) 5 10
Svijet 20. i 21. stoljeća     15 (25%) 5 10

b) Prema ispitnim cjelinama i obrazovnim ishodima  
Ispitne cjeline Obrazovni ishodi – specifični ciljevi 
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Uvod u povijest, pretpovijest i stari vijek 4      2 2 4 3 0 15 
Srednji vijek i novi vijek do početka 18. stoljeća 5      4 2 3 0 1 15 
Novi vijek u 18. i 19. stoljeću 5      3 4 3 0 0 15 
Svijet 20. i 21. stoljeća 4      2 3 3 1 2 15 

ukupno  18 11 11 13  4  3 60 
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4.2  Tipovi pitanja  

Struktura ispita prema tipu pitanja (broj pitanja) 
 

 

 

Tip zadatka Zadaci višestrukog 
izbora 

Zadaci povezivanja i 
sređivanja 

Zadaci 
redanja 

Zadaci kratkih 
odgovora 

Zadaci 
dopunjavanja 

  UKUPNO 

Uvod u povijest, 
pretpovijest i stari vijek 6    5 3 0 2 15 

Srednji vijek i novi vijek 
do početka 18. stoljeća 5    2 3 1 3 15 

Novi vijek u 18. i 19. 
stoljeću 5    3 4 0 1 15 

Svijet 20. i 21. stoljeća  4  5  6 1 1 15 
Ukupan broj bodova  20 15 16 2 7 60 
Udio u ukupnom broju 
bodova 33,33%  25% 26,66% 3,33% 11,66% 100% 

 
Zadatci višestrukoga izbora  
Ponuđeni zadatci mogu uz tekst pitanja sadržavati i uvodni dio u obliku kraćega teksta, povijesnog vrela, skice, fotografije, crteža ili 
grafičkoga prikaza. Učenicima su ponuđena četiri odgovora od kojih je samo jedan točan.  

 
Zadatci povezivanja i sređivanja  
Ponuđeni zadatci sadrže pet čestica pitanja i sedam čestica odgovora. Čestice pitanja mogu biti povezane s određenim  
tekstom, povijesnim vrelom, fotografijom, skicom, crtežom ili grafičkim prikazom. Svakoj čestici pitanja pridružuje se samo jedna čestica 
odgovora.  

 
Zadatci redanja  
Ponuđeni zadatci sadrže određene podatke, pojmove ili događaje koje treba poredati na određen način. Učenicima je ponuđeno pet 
odgovora s različitim redoslijedom podataka, pojmova ili događaja od kojih je samo jedan točan.  

verzija od: 30.09.2007. 
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Zadatci kratkih odgovora 

 Od pristupnika se očekuje da odgovori na pitanje s jednom, nekoliko riječi ili jednostavnom rečenicom. 
 
Zadatci dopunjavanja 

 Od pristupnika se zahtijeva da umetne, upiše riječ koja nedostaje ili dovrši rečenicu, shemu ili crtež. 
 

 

 5. Tehnički opis ispita 
 

• Ispit iz povijesti na državnoj maturi je jedinstveni pisani ispit 
• Trajanje ispita je 90 minuta 
• Sastoji se od 60 pitanja podijeljenih u pet cjelina prema tipu zadataka 
 
Broj bodova prema ispitnim područjima 

 
Područje Ukupan broj pitanja (%) Broj bodova 

Uvod u povijest, pretpovijest i 
stari vijek 15 (25%) 29 

Srednji vijek i novi vijek do 
početka 18. stoljeća  15 (25%)  23 

Novi vijek u 18. i 19. stoljeću 15 (25%)  23 
Svijet 20. i 21. stoljeća 15 (25%)  36 

Ukupno 60 (100%) 110 
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 5.1. Pribor 
   Na ispitu Državne mature iz povijesti pristupnici moraju imati olovku, kemijsku olovku (plavu ili crnu) i brisalo.  
 

   5.2. Način rješavanja ispita  
 

Pristupnik na ispitu dobiva ispitnu knjižicu koja se sastoji od: ispita i liste za odgovore. Pristupnici ispit rješavaju olovkom uz uporabu 
brisala. Na listi za odgovore pristupnik kemijskom olovkom (plave ili crne boje) upisuje križić (x).  

 6. Opis bodovanja i ocjenjivanje 

 a)  Tip zadatka i broj bodova 
 

 

Tip zadatka Zadaci višestrukog 
izbora 

Zadaci povezivanja i 
sređivanja 

Zadaci redanja Zadaci 
kratkih 

odgovora 

Zadaci 
dopunjavanja 

  UKUPNO 

Uvod u povijest, 
pretpovijest i stari vijek 6     15 6 0 2 15 

Srednji vijek i novi vijek 
do početka 18.stoljeća 5     6 6 3 3 15 

Novi vijek u 18. i 19. 
stoljeću 5     9 8 0 1 15 

Svijet 20. i 21. stoljeća  4  15  12 3 1 15 
Ukupan broj bodova  20 45 32 6 7 110 
Udio u ukupnom broju 
bodova 18,18%    40,% 29,09% 5,4% 6,4% 100% 
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 b) Bodovi u ocjene (DOPUNIT ĆE SE NAKNADNO)  

 c) Minimalni prolazni učinak na testu (DOPUNIT ĆE SE NAKNADNO) 

 
 
 



 

7. Primjeri zadataka i načina bodovanja/ocjenjivanja 
 

I. U zadatcima koji slijede samo je jedan odgovor točan.  
      Zaokružite slovo ispred točnoga odgovora. 
 
 

1. Koja se od navedenih pomoćnih povijesnih znanosti bavi istraživanjem grbova? 
 

A. paleografija 
B. diplomatika 
C. kronologija 
D. heraldika  

točan odgovor:  D. heraldika 
bodovi: 1 
ishodi:  Navesti predmete istraživanja pomoćnih povijesnih znanosti. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 
 
 
2. Kojem razdoblju prošlosti pripada predmet na slici? 
 

A. paleolitiku 
B. mezolitiku 
C. neolitiku 
D. eneolitiku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
točan odgovor:  D. eneolitiku 
bodovi: 1 
ishodi:  Odrediti pripadnost pojedinoj kulturi temeljem slikovnih izvora. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 
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3. Skulptura “Laokont sa sinovima” inspirirana je događajem iz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Peloponeskoga rata, 
B. Grčko-perzijskoga rata, 
C. Trojanskoga rata, 
D. Aleksandrovih ratova. 

točan odgovor:  C. Trojanskoga rata 
bodovi: 1 
ishodi: Opisati i razlikovati doprinos antičkih Grka u pisanoj riječi, obliku, misli, zvuku  i  
            znanosti 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 
 
 
4. Koji je od navedenih gradova utemeljen kao grčka kolonija? 
 
 
 
 
 
 

A. Biograd 
B. Trogir 
C. Pula 
D. Zadar 

točan odgovor:  B. Trogir 
bodovi: 1 
ishodi:  Navesti tragove grčke prisutnosti na hrvatskim prostorima. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 
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5. Razdoblje rimske prošlosti poznato kao “politika Pax Romana” nastupilo je u 
vrijeme: 
 
 
 
 
 
 

A. Augusta, 
B. Dioklecijana, 
C. Marka Aurelija, 
D. Romula Augustula. 

točan odgovor:  A. Augusta  
bodovi: 1 
ishodi:  Objasniti važnost uspostave limesa i tijek provincijalizacije vojske i uprave te  
važnost osvajačke politike u vremenu uspona za održavanje “politike Pax Romana”. 
 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 
 
 
6. Kršćanstvo postaje službena vjera Rimskoga Carstva: 
 
 
 
 
 
 

A. 313. godine, 
B. 311. godine, 
C. 380. godine, 
D. 476. godine. 

točan odgovor: C. 380. godine  
bodovi: 1 
ishodi:  Opisati tijek priznavanja kršćanstva. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 
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7. Povijesni zemljovid prikazuje: 
 
A. pravce širenja kršćanstva na 
hrvatske prostore, 
B. pravce širenja Hrvatske za 
vladavine kralja Petra Krešimira IV.,  
C. doseljavanje Hrvata u Dalmaciju i 
postupnost naseljavanja Slavonije i 
Bosne, 
D. pravce poraza i protjerivanja 
Mađara i Bugara za vladavine kralja 
Tomislava.  

 
točan odgovor: D. pravce poraza i protjerivanja Mađara i Bugara za vladavine kralja 
Tomislava. 
bodovi: 1 
ishodi:  Opisati teritorijalno oblikovanje Hrvatske kraljevine. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 
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8. Povijesni zemljovid 
prikazuje hrvatske zemlje u  
15. stoljeću s naznačenim 
obrambenim sustavom koji 
je formiran u  vrijeme 
vladavine kralja: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. Sigismunda (Žigmunda) 
Luxemburškoga, 
B. Matije (Matijaša) 
Korvina, 
C. Vladislava II. Jagelovića, 
D. Ferdinanda I. 
Habsburškoga. 

 
Kra  Kraljevina Hrvatska, Dalmacija i Slavonija, Dubrovačka Republika 
 
Kra  Pod mletačkom upravom 
 
Kra  Područje obrambenih sustava (banovina) 
 
Kra  Osmanlijska okupacija 
 

točan odgovor: B. Matije (Matijaša) Korvina  
bodovi: 1 
ishodi:  Opisati postupnost osmanlijskih osvajanja hrvatskih zemalja te organiziranje otpora i obrane. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 
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9. Slika prikazuje unutrašnjost crkve u  Aachenu   
    građene za vladanja: 
 
 
 
A. Karla Martela, 
B. Pipina Malog, 
C. Otona I. Saskoga,  
D. Karla Velikoga. 

 
  

točan odgovor:  D. Karla Velikoga  
bodovi: 1 
ishodi:  Objasniti karolinšku renesansu i prepoznati njezina dostignuća. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 
 
 
10. Koji je crkveni red, uz dominikance, nastao kao reakcija crkve na širenje  
      heretičkih pokreta?  
 
 
 
 
 

A. benediktinci  
B. franjevci 
C. isusovci 
D. kapucini 

točan odgovor: B. franjevci 
bodovi: 1 
ishodi:  Tumačiti reakciju Crkve na pojavu hereza s oblicima djelovanja. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 
 

 

11. Glasovite riječi “Ipak se kreće!” pripisuju se: 
 
 
 

A. Galileu Galileju, 
B. Nikoli Koperniku, 
C. Isacu Newtonu, 
D. Johanesu Kepleru.  

točan odgovor: A. Galileu Galileju 
bodovi: 1 
ishodi:  Prepoznati i vrjednovati zaslužne pojedince humaizma i renesanse s njihovim  
            djelima i doprinosom. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 
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12. Godine 1804. u crkvi Notre Dame Napoleon Bonaparte dobiva titulu: 
 

A. kralja, 
B. cara, 
C. konzula, 
D. direktora.  

točan odgovor:  B. car   
bodovi: 1 
ishodi: Objasniti pojavu Napoleona i njegovu ulogu  u ideološko-društvenom i  
            vojno-političkom razvoju Francuske i Europe. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 

 
 

 

13. Koja od navedenih reformi pripada prosvjećenim reformama Marije Terezije? 
 

A. Izdavanje Slavonskoga i Hrvatskoga urbara 
B. Patent o vjerskoj toleranciji 
C. Edikt o vjerskoj toleranciji 
D. Osnivanje Hrvatskoga kraljevskoga vijeća   

točan odgovor:  A. Izdavanje Slavonskog i Hrvatskog urbara  
bodovi: 1 
ishodi: Navesti glavna obilježja vladavine Marije Terezije. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 

 
14. U enciklici “Rerum Novarum” pape Lava XIII. iz 1891. godine Katolička crkva  
      progovara o: 
  

A.  radničkim pitanjima, 
B.  nepogriješivosti pape, 
C.  padu morala, 
D.  položaju Katoličke crkve. 

točan odgovor: A.  radničkim pitanjima  
bodovi: 1 
ishodi: Objasniti ideološko-društvene promjene uvjetovane gospodarskim napretkom:  
            odnos Crkve prema promjenama. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 

verzija od: 30.09.2007. 
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15. Izvori energije koje vezujemo uz drugu industrijsku revoluciju su: 
 

A. ugljen i nafta, 
B. nafta i električna energija, 
C. sunčeva energija i plin, 
D. atomska energija i bioenergija.  

točan odgovor: B. nafta i električna energija  
bodovi: 1 
ishodi: Navesti područja temeljnih znanstvenih istraživanja, njihovu tehnološku  
            primjenu,  promjene do kojih su dovele te izumitelje i njihova otkrića. 
bodovanje: jedan bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 

16. Koja je od navedenih država bila izvan članstva u Ligi naroda u međuratnom  
      razdoblju? 
 

A. Japan 
B. SAD 
C. Velika Britanija 
D. Italija  

točan odgovor: B. SAD 
bodovi: 1 
ishodi:  Opisati djelovanje Lige naroda. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 

1 7.  Zagrebačka je biskupija proglašena  nadbiskupijom u razdoblju: 

A.  revolucije 1848 ─1949., 
B.  Bachova apsolutizma, 
C.  Ilirskoga preporoda, 
D.  prosvijećenoga apsolutizma.  

točan odgovor:   B. Bachova apsolutizma  
bodovi: 1 
ishodi: Opisati razvitak kulturnih, gospodarskih, vjerskih i znanstvenih institucija koje su 
            omogućile prijelaz u građansko društvo. 
bodovanje: 1 bod  za točan odgovor, netočan 0 bodova 

verzija od: 30.09.2007. 
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18. Zagrebačke punktacije 1932. godine nastale su kao: 
 

A. izraz nezadovoljstva hrvatskih oporbenih stranaka Oktroiranim ustavom,
B. reakcija na ubojstvo Radića, 
C. pokušaj srpskoga dvora za normalizacijom političkoga života, 
D. zajednička politička akcija svih jugoslavenskih oporbenih stranaka.  

točan odgovor: A. izraz nezadovoljstva hrvatskih oporbenih stranaka Oktroiranim  
                               ustavom 
bodovi: 1 
ishodi:  Protumačiti razloge donošenja Oktroiranoga ustava s posljedicama. Usporediti  
             oporbeno djelovanje stranaka. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 

 
 

 

19. Pročitajte ulomak izvornoga povijesnoga teksta. Na koji se povijesni dokument 
ili događaj taj tekst odnosi? 
 

“Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja 
jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih 
nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim 
republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za 
rješenje državne krize SFRJ)?”  

A. na Deklaraciju o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske 1991. 
B. na Referendum o položaju Republike Hrvatske unutar SFRJ 1991. 
C. na prve višestranačke izbore u Hrvatskoj 1990. 

a  D. na proglas članova rukovodstva Saveza komunista Hrvatske 1971. 

točan odgovor:  B. na Referendum o položaju Republike Hrvatske unutar SFRJ 1991. 
bodovi: 1 
ishodi:   Navesti odluke u procesu stvaranja suverene hrvatske države. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verzija od: 30.09.2007. 
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20. Brijunskom deklaracijom od 7. srpnja 1991. donesena je odluka o: 
  

A. raspisivanju prvih višestranačkih izbora u Republici Hrvatskoj, 
B. raspisivanju referenduma o samostalnosti Republike Hrvatske, 
C. konfederalnome preuređenju Jugoslavije, 
D. odgodi odluke o samostalnosti Republike Hrvatske i Republike Slovenije. 

točan odgovor: D. odgodi odluke o samostalnosti Republike Hrvatske i Republike  
                                Slovenije  
bodovi: 1 
ishodi:   Navesti najvažnije odluke u procesu stvaranja suverene hrvatske države. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 

 
 
 

verzija od: 30.09.2007. 
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 II. U sljedećim zadatcima poredajte kronološki navedene pojmove, 
    događaje, procese ili osobe, upisivanjem rednih brojeva od 1. do 5.  
    na praznu crtu iza slova, tako da 1. označava najstariji, a 5. najmlađi. 

21. Poredajte kronološki početke navedenih era prema gregorijanskom kalendaru. 
 

 
 
 
 
 
 

A._____ kršćanska era 
B._____ rimska era 
C._____ židovska era 
D._____ muslimanska era 
E._____ grčka era 

točan odgovor: C1, E2, B3, A4, D5 
bodovi: 2 
ishodi: primijeniti različite sustave računanja povijesnoga vremena. 
Bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

22.  Poredajte kronološki materijale od kojih se izrađivalo oruđe. 
 
 
 
 
 
 
 

A._____ bakar 
B._____ bronca 
C._____ kamen 
D._____ kosti 
E._____ željezo 

točan odgovor:  C1, D2, A3, B4, E5 
bodovi: 2 
ishodi:   Definirati vremenski najznačajnije kulture pretpovijesnog razdoblja. 
bodovanje: 2  boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

23.   Poredajte kronološki države na prostoru Mezopotamije. 
 
 
 
 
 
 

A._____ Akadska država 
B._____ Asirska država 
C._____ Babilonska država  
D._____ Novobabilonska država 
E._____ Sumer 

točan odgovor:  E1, A2, C3, B4, D5 
bodovi: 2 
ishodi:   Definirati prostore te nastanak, trajanje i nestanak civilizacija Mezopotamije. 
bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

verzija od: 30.09.2007. 



Državna matura iz POVIJESTI                                                         ispitni katalog     

 

24. Poredajte kronološki navedene događaje. 
 
  
 
 
 
 

A. _____ izbor Habsburgovaca na hrvatsko prijestolje 
B. _____ formiranje dvojne Habsburške Monarhije 
C. _____ formiranje državne zajednice s Ugarskom 
D. _____ međunarodno priznanje hrvatske kneževine 
E. _____ priznanje prava ženskoj lozi Habsburgovaca na hrvatsko prijestolje 

točan odgovor: D1, C2, A3, E4, B5 
bodovi: 2 
ishodi: Sinteza obrazovnih ishoda iz nacionalne povijesti (opisati postupnost državnopravnoga 
             razvoja). 
bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

25. Poredajte kronološki vladavine dinastija u hrvatskoj povijesti. 
 
 
 
 
 
 

A. _____ Luxemburgovci 
B. _____ Jagelovići 
C. _____ Arpadovići 
D. _____ Trpimirovići 
E. _____ Anžuvinci 

točan odgovor:  D1, C2, E3, A4, B5 
bodovi: 2 
ishodi: Sinteza obrazovnih ishoda iz nacionalne povijesti (opisati postupnost  
            državnopravnoga razvoja vladavinom pojedinih dinastija). 
bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

2 6. Poredajte kronološki vrijeme djelovanja navedenih osoba. 

A. _____ Juraj Dalmatinac 
B. _____ Ruđer Bošković 
C. _____ Herman Dalmatin 
D. _____ Lavoslav Ružička 
E. _____ Ljudevit Gaj 

točan odgovor:  C1, A2, B3, E4, D5 
bodovi: 2 
ishodi:  Sinteza obrazovnih ishoda iz nacionalne povijesti (djelovanje zaslužnih 
pojedinaca) 
bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

verzija od: 30.09.2007. 
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27. Poredajte kronološki navedene događaje. 
 
 
 
 
 
 

A._____  prekid državnopravnih veza s Ugarskom 
B._____  osnivanje zagrebačke nadbiskupije 
C._____  osnivanje Sveučilišta u Zagrebu 
D._____  hrvatski jezik proglašen službenim 
E._____  prihvaćanje članka 42 

točan odgovor:  D1, A2, B3, E4, C5 
bodovi: 2 
ishodi: Razjasniti reakcije Hrvata na pokušaje preuređenja Habsburške Monarhije od  
            federalizma i centralizma do dualizma. Opisati razvitak kulturnih, gospodarskih i  
            znanstvenih institucija koje su omogućile prijelaz u građansko društvo. 
bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

28. Poredajte kronološki navedene događaje. 

 
 
 
 
 
 

A._____  izdavanje Kratke osnove hrvatsko slavonskog pravopisanja 
B._____  izvedba prve opere Ljubav i zloba 
C._____  Kukuljevićev govor u Saboru na hrvatskome jeziku 
D._____  zabrana upotrebe ilirskoga imena 
E._____  osnivanje Matice ilirske 

točan odgovor: A1, E2, D3, C4, B5 
bodovi: 2 
ishodi: Objasniti i razlikovati doprinose pojedinih društvenih skupina, institucija i  
             pojedinaca  u buđenju nacionalne svijesti Hrvata. 
bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

verzija od: 30.09.2007. 
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2 9. Poredajte kronološki osnutke političkih stranaka. 

A._____  Stranka prava 
B._____  Ilirska stranka   
C._____  Hrvatska pučka seljačka stranka                                                        
D._____  Horvatsko-vugerska stranka 
E._____  Neodvisna narodna stranka 

točan odgovor: D1, B2, A3, E4, C5  
bodovi: 2 
ishodi: Objasniti razvoj političke misli u hrvatskim zemljama uz primjere političkih  
            stajališta najvažnijih stranaka, njihovih predstavnika i njihova djelovanja. 
bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

 

 

30. Poredajte kronološki navedene događaje.   
 
 
 
 
 
 

A._____  Berlinski kongres 
B._____  Bečki kongres 
C._____  mir u Požunu 
D._____  mir u Srijemskim Karlovcima 
E._____  mir u Schönbrunnu 

točan odgovor: D1, C2, E3, B4, A5 
bodovi: 2 
ishodi:  Sinteza obrazovnih ishoda opće povijesti novoga vijeka (objasniti diplomatske  
             odnose europskih država pregledom ključnih mirovnih konferencija iz 17., 18. i    
              19. stoljeća). 
bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova  

 
 
31.  Poredajte kronološki navedene događaje. 
 
 
 
 
 
 

A._____ fašisti preuzimaju vlast u Italiji 
B._____ Mussolini uveo diktaturu 
C._____ komunisti preuzimaju vlast u Rusiji 
D._____ nacisti preuzimaju vlast u Njemačkoj 
E._____ Hitler postao predsjednik države 

točan odgovor:  C1, A2, B3, D4, E5 
bodovi: 2 
ishodi: Protumačiti uzroke i posljedice velike gospodarske krize, te postupnost jačanja i  
            pobjede fašizma i nacizma s posljedicama. Opisati međunarodne odnose i  
            ideologije u svjetlu suradnje fašističkih zemalja i “politike popuštanja”. 
bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

verzija od: 30.09.2007. 
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32. Poredajte kronološki navedene bitke. 
 
 
 
 
 
 

A._____  bitka za Berlin 
B._____  zračna bitka za Britaniju 
C._____  bitka kod Kursk-Orela 
D._____  napad na Pearl Harbour 
E._____  bitka kod Midwaya 

točan odgovor:  B1, D2, E3, C4, A5 
bodovi: 2 
ishodi: Prikazati stanje na bojišnicama s najznačajnijim bitkama prekretnicama te pratiti 
            njihovo stanje tijekom rata. 
bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

3 3.  Poredajte kronološki navedene događaje. 

A._____  atantat u Marseilleu 
B._____  osnutak NDH 
C._____  uvođenje “šestosiječanjske diktature” 
D._____  dopušten povratak ustaškoj emigraciji u Jugoslaviju 
E._____  osnivanje “Ustaša – hrvatske revolucionarne organizacije” 

točan odgovor:  C1, E2, A3, D4, B5 
bodovi: 2 
ishodi: Opisati djelovanje političke emigracije.  
bodovanje: 2  boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

34. Poredajte kronološki navedene državne zajednice. 
 
 
 
 
 
 

A._____  Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 
B._____  Federativna Narodna Republika Jugoslavija 
C._____  Država Slovenaca, Hrvata i Srba 
D._____  Kraljevina Jugoslavija 
E._____  Nezavisna Država Hrvatska 

točan odgovor:  C1, A2, D3, E4, B5 
bodovi: 2 
ishodi: Sinteza nacionalne povijesti 20. stoljeća (državnopravne zajednice). 
bodovanje: 2 boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

verzija od: 30.09.2007. 
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35.  Poredajte kronološki događaje. 
 
 
 
 
 
 

A._____ objava “Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnoga jezika” 
B._____ 21. sjednica SKJ u Karađorđevu 
C._____ smrt biskupa Alojzija Stepinca 
D._____ osnutak “Golog otoka” 
E._____ počelo “hrvatsko proljeće” 

točan odgovor: D1, C2, A3, E4, B5 
bodovi: 2 
ishodi:  Argumentirati politiku centralizacije i unitarizacije, nacionalno pitanje, te hrvatske 
             otpore toj politici. 
bodovanje: 2  boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

36.  Poredajte kronološki navedene događaje. 
 
 
 
 
 
 

A._____  konferncija u Teheranu    
B._____  konferencija u Casablanki  
C._____  konferncija u Potsdamu  
D._____  konfernecija na Jalti 
E._____  Atlanska povelja 

točan odgovor:  E1, B2, A3, D4, C5.   
bodovi: 2 
ishodi:  Interpretirati diplomatske odluke i njihov odraz na tijek II. svjetskog rata.  
bodovanje: 2  boda za točan odgovor, netočan 0 bodova 

verzija od: 30.09.2007. 
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III. U sljedećim zadatcima povežite međusobno srodne pojmove    
      upisivanjem slova na praznu crtu iza broja.  
      Dva od ponuđenih pojmova nemaju svoj adekvatan par i nigdje se  
      ne pripisuju. 
 
 

 

37. Razdoblju pridružite dostignuće ljudskog roda.  
 

1. _____ paleolitik A. kovanje 
2. _____ mezolitik B. uporaba pisma 
3. _____ neolitik C. izum kotača 
4. _____ eneolitik D. prva uporaba metala 
5. _____ željezno doba E. ručni klin 
 F. novac 
 G. luk i strijela  

točan odgovor:  1E, 2G, 3C, 4D, 5A 
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi:  Objasniti temeljne karakteristike pretpovijesnoga i metalnoga doba s izumima. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 

verzija od: 30.09.2007. 



Državna matura iz POVIJESTI                                                         ispitni katalog     

 
38.  Područjima koja su 
na zemljovidu označena 
brojevima pridružite 
imena ilirskih plemena 
koja su na njima živjela.  
 
 
 
 
 
  

1.  _____ A. Ardijejci 
2.  _____ B. Liburni 
3.  _____ C. Daorsi 
4.  _____ D. Delmati 
5.  _____ E. Histri 
 F. Panoni 
 G. Japodi 

točan odgovor:  1E, 2G, 3B, 4D, 5F 
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi: Objasniti uzročno-posljedične veze etničkih i kulturnih promjena vezanih uz  
            dolazak  Indoeuropljana (formiranje i smještaj ilirskih plemenskih skupina na  
            današnjim hrvatskim prostorima). 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 
 

verzija od: 30.09.2007. 
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3 9. Državama staroga Istoka pridružite pripadajuće gradove.  

1. _____  Asirija A. Ur 
2. _____  Izrael B. Perzepolis 
3. _____  Fenicija C. Biblos 
4. _____  Perzija D. Memfis 
5. _____  Sumer E. Ašur (Asir) 
 F. Hatuša 
 G. Jerihon 

točan odgovor: 1E, 2G, 3C, 4B, 5A   
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi: Definirati prostore, te nastanak i trajanje civilizacija staroga Istoka. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 
 
 
 
40. Povežite vladare s državama koje su utemeljili. 
 

1. _____  Akadska država  A. Manua 
2. _____  Starobabilonska država  B. Menes 
3. _____  Egipatska država C. Kir II. 
4. _____  Perzijska država D. David 
5. _____  Židovska država  E. Hamurabi 
 F. Sargon I. 
 G. Asurbanipal   

točan odgovor: 1F, 2E, 3B, 4C, 5D 
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi: Navesti najznačajnije dinastije i dinaste pojedinih naroda i država s  
            karakteristikama  njihove politike. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 
 
41. Znamenitim Grcima pridružite područje u kojem su dali doprinos čovječanstvu. 
  

1. _____  Aristofan  A. geometrija 
2. _____  Euklid  B. filozofija 
3. _____  Hipokrat  C. komedija 
4. _____  Platon  D. medicina 
5. _____  Tukidid  E. retorika 
 F. fizika 
 G. historiografija 

točan odgovor:  1C, 2A, 3D, 4B, 5G 
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi:  Opisati i razlikovati doprinos antičkih Grka. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 
 

verzija od: 30.09.2007. 
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42. Navedenim dokumentima pridružite njihovo značenje. 
 
1. _____ pismo pape Ivana X. 
               Tomislavu  

A. regulira položaj stanovništva na 
     posjedima krčkih knezova 

2. _____ Misal po zakonu 
                Rimskoga Dvora            

B. prvi spomen Hrvatske kao kraljevine 

3. _____ Zlatna bula Andrije II.   C. određuje status vojnika-graničara u Hrvatsko-slavonskoj 
vojnoj granici 

4. _____ Vinodolski zakonik  D. prva tiskana knjiga u Hrvata 
5. _____ Vlaški statuti  E. izbor Anžuvinaca na hrvatsko-ugarsko prijestolje 
 F. pravo ženskoj lozi Habsburgovaca na  

     hrvatsko prijestolje 
 G. omogućuje politička prava i privilegije srednjega i 

sitnoga plamstva u Hrvatsko-Ugarskom kraljevstvu    
točan odgovor:  1B, 2D, 3G, 4A, 5C 
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi: Sinteza obrazovnih ishoda nacionalne povijesti srednjega vijeka. Poznavanje značajnih  
            dokumenata. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 
 
 
 
 
 
43. Povežite stoljeća i događaje koji su ih obilježili.  
 
1. _____ 11. stoljeće A. “Crna smrt” 
2. _____ 13. stoljeće  B. “Rat ruža” 
3. _____ 14. stoljeće  C. istočni crkveni raskol ili shizma 
4. _____ 15. stoljeće  D. otkriće parnoga stroja 
5. _____ 16. stoljeće  E. početak arapskih osvajanja 
 F. pojava protestantizma 
 G. kraj križarskih ratova  

točan odgovor: 1C, 2G, 3A, 4B, 5F  
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi: Sinteza obrazovnih ishoda opće povijesti srednjega i početka novoga vijeka. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 
 

verzija od: 30.09.2007. 
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44. Pridružite osobama njihove dužnosti i djela. 
 
1. _____ Eugen Kvaternik       A. osnivanje HAZU   
2. _____ Ante Starčević  B. podigao Rakovačku bunu 
3. _____ Josip J. Strossmayer   C. osnivač Stranke prava 
4. _____ Franjo Rački D. modernizacijske reforme 
5. _____ Ivan Mažuranić E. osnivač Matice ilirske 
 F. biskup i mecena 
 G. Osnivač lista “Neven”  

točan odgovor: 1B, 2C, 3F, 4A, 5D  
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi: Objasniti razvoj političke misli u hrvatskim zemljama uz primjere političkih  
            stajališta najvažnijih stranaka, njihovih predstavnika i njihova djelovanja. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 
 
 
 
45. Pridružite navedenim osobama njihova djela. 
 
1. _____  Josip Šipuš A. Kolo 
2. _____  Antun Mihanović B. Horvatska domovina 
3. _____  Josip Kušević C. Kip domovine v početku leta 1831. 
4. _____  Pavao Štos D. Dizertacija 
5. _____  Janko Drašković E. Mali katekizam za velike ljude 
 F. O municipalnim pravima i statutima kraljevina 

Dalmacije, Hrvatske i Slavonije 
 G. Temelji žitne trgovine  

točan odgovor:  1G, 2B, 3F, 4C, 5D 
bodovi: 0,1, 2, 3 
ishodi: Objasniti i razlikovati doprinose pojedinih društvenih skupina, institucija i  
            pojedinaca u buđenju nacionalne svijesti Hrvata. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 
 

verzija od: 30.09.2007. 
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46. Strankama pridružite njihove članove. 
 
1. _____  Narodna stranka u Dalmaciji A. Ljudevit Gaj 
2. _____  Narodna stranka u Hrvatskoj B. Maksimilijan Vrhovec  
3. _____  Samostalna narodna stranka C. Levin Rauch 
4. _____  Ilirska Stranka D. Ivan Mažuranić 
5. _____  Unionistička stranka E. Mihovil Pavlinović 
 F. Juraj Dobrila 
 G. Josip Juraj Strossmayer  

točan odgovor: 1E, 2G, 3D, 4A, 5C 
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi: Objasniti razvoj političke misli u hrvatskim zemljama uz primjere političkih  
            stajališta najvažnijih stranaka, njihovih predstavnika i njihova djelovanja. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 

 
 
47. Povežite godine s prijelomnim trenutcima razvoja najveće hrvatske političke 
      stranke.  
 
1. _____ 1904. godina A. formiranje Seljačko-demokratske koalicije 
2. _____ 1920. godina B. atentat u beogradskoj Narodnoj skupštini 
3. _____ 1925. godina C. promjena imena u Hrvatska republikanska seljačka stranka 
4. _____ 1927. godina D. promjena imena u Hrvatska seljačka stranka 
5. _____ 1928. godina E. uključenje stranke u Seljačku internacionalu 
 F. zabrana rada Hrvatske pučke stranke 
 G. nastanak Hrvatske pučke seljačke stranke  

točan odgovor: 1G, 2C, 3D, 4A, 5B  
bodovi: 0,1, 2, 3 
ishodi: Opisati oblike političkog djelovanja Hrvatske seljačke stranke u rješavanju  
            hrvatskoga pitanja. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 

verzija od: 30.09.2007. 
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48. Povežite navedene političke odluke s diplomatskim susretima na kojima su donešene.  
 
1. _____ odluka o poništenju Rapallskog i  
               Rimskih ugovora i povratu  
               Dalmacije i Istre matici zemlji 

A. II. zasjedanje AVNOJ-a 

2. _____ formirana prva Vlada Federalne 
               Države Hrvatske 

B. I. zasjedanje ZAVNOH-a 

3. _____ proglašenje Federalne Države 
               Hrvatske 

C. III. zasjedanje ZAVNOH-a 1943. 

4. _____ formiranje NKOJ-a D. Sporazum Tito − Šubašić na Visu 
5. _____ formiranje zajedničke partizanske i  
               izbjegličke vlade 

E. odluka ZAVOH-a 1944.g. 

 F. Sporazum Tito − Šubašić u Beogradu 
 G. I. zasjedanje AVNOJ-a  

točan odgovor: 1B, 2E, 3C, 4A, 5F 
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi: Opisati uspostavu i djelatnost institucija i pojedinaca te njihovih odluka koje su 
            dovele do stvaranja jugoslavenske federacije. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 
 
 
 
49. Povežite imena osoba s njihovom povijesnom ulogom. 
  
1. _____  Nelson Mandela   A. vođa crnačkoga pokreta u SAD 
2. _____  Mihail Gorbačov B. kancelar DDR-a 
3. _____  Lech Wałęsa C. predsjednik Čehoslovačke 
4. _____  Martin Luther King  D. borac protiv apartheida 
5. _____  Mahatma Gandhi E. pokretač perestrojke 
 F. vođa poljskoga sindikata 
 G. vođa indijskoga pokreta nezavisnosti 

 
 
točan odgovor: 1D, 2E, 3F, 4A, 5G 
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi: Analiza poratnih društvenih i političkih pojava s posljedicama. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 

verzija od: 30.09.2007. 
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50. Imenima istaknutih pojedinaca  pridružite djelatnost kojom su se bavile. 
1. _____  Sergej Mihajlovič Ejzenštejn A. šport 
2. _____  Salvador Dali B. medicina 
3. _____  Alexander Fleming C. novinarstvo 
4. _____  Pierre de Coubertin D. kemija 
5. _____  Niels Bohr E. slikarstvo 
 F. film 
 G. fizika  

točan odgovor: 1F, 2E, 3B, 4A, 5G 
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi: Povezati područja znanstvenih istraživanja. 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 

51. Pridružite pojedinim spomendanima njihovo političko značenje. 
  
1. _____  22. lipnja   A. Dan Hrvatskoga sabora 
2. _____  8. listopada B. Dan antifašističke borbe 
3. _____  25. lipnja C. Dan neovisnosti 
4. _____  5. kolovoza  D. Dan domovinske zahvalnosti 
5. _____  30. svibnja E. Dan državnosti 
 F. Dan Republike 
 G. Dan međunarodnoga priznanja  

točan odgovor: 1B, 2C, 3E, 4D, 5A 
bodovi: 0, 1, 2, 3 
ishodi: navesti najvažnije odluke i događaje u procesu stvaranja suverene Hrvatske 
bodovanje: 0 točnih = 0 bodova, 1 i 2 točna = 1 bod, 3 i 4 točna = 2 boda, 5 točnih = 3 boda 

verzija od: 30.09.2007. 



Državna matura iz POVIJESTI                                                         ispitni katalog     

IV. U sljedećim zadatcima dopunite rečenice tako da na praznu crtu             
upišete jedan odgovarajući pojam. 
 

 

52. Nakon smrti Aleksandra Velikoga, vlast u pojedinim dijelovima njegove države 
       preuzimaju samozvani nasljednici koji se nazivaju __________________________. 
 
točan odgovor: dijadosi 
bodovi: 1 
ishodi: Objasniti različitosti, rivalstva i ratove: Aleksandrovi osvajački ratovi i njihov utjecaj 
na  društvo, gospodarstvo i kulturu.    
bodovanje: točan odgovor 1 bod, netočan 0 bodova 

 

 

53. Porez na zemlju koji se ubirao u srednjovjekovnoj Slavoniji naziva se ____________. 
 
točan odgovor:  kunovina/marturina 
bodovi: 1 
ishodi: Usporediti razvoj feudalizma u hrvatskim zemljama, njihove specifičnosti i  
            položaj pojedinih staleža u toj epohi. 
bodovanje: točan odgovor 1 bod, netočan 0 bodova 

 
 

 

54. Ilirske pokrajine, formirane u skladu s odredbama Schönbrunnskoga mira,       
      svoje su  sjedište imale u gradu ________________________________________ . 
 
 
točan odgovor: Ljubljani 
bodova: 1   
ishodi: Opisati organizaciju francuske vlasti na hrvatskim prostorima i promjene granica. 
bodovanje: točan odgovor 1 bod, netočan 0 bodova 
 

 

 

55. Nakon Tridesetogodišnjega rata najjačom državom Europe postala je ________. 
 
točan odgovor: Francuska  
bodovi: 1 
ishodi:  Povezati utjecaj velikih ratova na jačanje apsolutizma. 
bodovanje: točan odgovor 1 bod, netočan 0 bodova 

verzija od: 30.09.2007. 
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56. Najstarije sveučilište u Europi osnovano je 1088. godine u gradu _____________. 
 
točan odgovor: Bologni 
bodovi: 1 
ishodi:  Razvitak novih sustava obrazovanja. 
bodovanje: točan odgovor 1 bod, netočan 0 bodova 

57. Matko Laginja je na istarskome pokrajinskome saboru 1883. održao prvi govor 
      na ____________________ jeziku. 
 
točan odgovor:  hrvatskom 
bodovi: 1 
ishodi: Objasniti i razlikovati doprinose pojedinih društvenih skupina, institucija i  
            pojedinaca u buđenju nacionalne svijesti Hrvata izvan uže Hrvatske. 
bodovanje: točan odgovor 1 bod, netočan 0 bodova 

58. Mjesto najvećeg stradanja Židova u Drugome svjetskome ratu bio je  
       koncentracijski logor ______________________. 
točan odgovor:  Auschwitz  
bodovi: 1 
ishodi:  Strahote rata, opisati progone i stradavanja stanovništa. 
bodovanje: 1 bod za točan odgovor, netočan 0 bodova 

verzija od: 30.09.2007. 
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V. U sljedećim zadacima proučite povijesne izvore i kratko odgovorite na  
     postavljena pitanja. 
 
 
59. Slikom je prikazan ulomak kamene grede s imenom kneza Trpimira.  

 
 
 
A. Koju je crkvu, sagrađenu za toga kneza, ukrašavao ovaj kameni fragment? 
          
_______________________________________________________________________ 
 
B. U kojem stoljeću je crkva sagrađena? 
 ______________________________________________________________________ 
 
C. Kako se zove prvi crkveni red u Hrvata koji je tu djelovao? 
       _____________________________________________________________ 
 
točan odgovor:  A. Crkvu svetoga Petra u Rižinicama na Klisu (svetoga Petra na 
                                 Klisu; svetog Petra u Rižinicama)  
                            B. u 9. stoljeću (IX. stoljeću; 9.) 
                            C. benediktinci 
bodovi:  3 
 
ishodi:  Razlikovati i odrediti osnovne karakteristike graditeljstva i plastike s primjerima. 
             Navesti  karakteristike vladavine pojedinih knezova. 
 
bodovanje: za svaki točan odgovor pod A, B i C po jedan bod, netočan 0 bodova 

 

verzija od: 30.09.2007. 
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verzija od: 30.09.2007. 

 
60. Povijesni zemljovid prikazuje okupirana hrvatska područja.   
      Proučite zemljovid i odgovorite na pitanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Koji rat prikazuje ovaj povijesni zemljovid Hrvatske? 
___________________________________________________________ 
 
B. Kako se zvala hrvatska vojno-redarstvena akcija kojom je oslobođena zapadna Slavonija? 
___________________________________________________________ 
 
C. Kako se zvala hrvatska vojno-redarstvena akcija kojom je oslobođen Knin? 
____________________________________________________________ 
 
točni odgovori:  A. Domovinskoga rata 
                            B. Bljesak 
                            C. Oluja 
bodovi: 3 
 
ishodi:  Navesti najvažnije događaje u obrani suvereniteta (Domovinskoga rata). 
bodovanje: za svaki točan odgovor pod A, B i C po jedan bod, netočan 0 bodova 
 
 
 
 



 

  8. Kako se pripremiti za ispit 
 

 Državna matura je vanjski standardizirani ispit koji se provodi u sustavu četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja. Ispitom 
se  provjera razina znanja, vještina i dostignutih kompetencija učenika, obuhvaćenih nastavnim planom i programom. Za državnu maturu 
učenici se moraju pripremiti kao za svaku školsku provjeru znanja. 
 
 Na temelju definiranih obrazovnih ishoda razrađeni su ispiti (zadatci) kojima se ispituju poželjni rezultati učenja. Ispiti su 
sastavljeni iz različitih tipova zadataka – zadaci s kratkim odgovorima, zadaci redanja, zadaci višestrukog izbora, zadaci povezivanja i 
zadaci dopunjavanja. Učenici će se upoznati i sa samim postupkom provođenja ispita, načinom vrednovanja i o cjenjivanja. Rezultate na 
državnoj maturi moći će uspoređivati s rezultatima drugih učenika.  
  
 Ovakav način vrednovanja značajno će pridonjeti boljoj pripremljenosti učenika za nastavak školovanja. 

 9. Literatura   
 

Literatura za pripremu ispita iz povijesti na državnoj maturi su svi udžbenici koji su bili propisani i odobreni od Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa Republike Hrvatske tijekom proteklog četverogodišnjeg razdoblja. 

10. Dodatci 
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