
Europa i islamski svijet 
Uzlet srednjovjekovne Europe 

Hrvatska u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 
 

priprema za drugu pisanu provjeru 
 

Snalaženje u vremenu i prostoru 
 
VRIJEME 
1. hidžra 
2. razdoblje križarskih ratova 
3. najveća epidemija kuge u Europi 
4. razdoblje romanike  
5. razdoblje gotike 
6. križari zauzimaju Zadar 
7. Zlatna bula Gradecu 

8. razdoblje vladavine Karla I. 
Anžuvinca 

9. razdoblje Arpadovića 
10. razdoblje bana Pavla Šubića 
11. Vinodolski zakon 
12. razdoblje Tvrtka I. Kotromanića 
13. „krvavi sabor križevački“   

    
   PROSTOR 

Proučiti karte arapskih osvajanja, križarskih ratova i Hrvatske u doba Arpadovića i 
Anžuvinaca. Za vrijeme ispita ćete koristiti atlase. 

Poznavanje i opisivanje zbivanja 

EUROPA I ISLAMSKI SVIJET 
Tko je osnivač islama? Iz kojeg grada potječe? 
Što je Ćaba? Gdje se nalazi? 
Kako se naziva muslimanska sveta knjiga? 
Opiši dijelove džamije. 
Što je arabeska? 
Kako nazivamo ratove kršćana protiv muslimana? Zašto? 
Koji je bio cilj tih ratova? 
Tko je i kada započeo te ratove? 
Koliko ih je bilo? U koje su vrijeme trajali? 
Koje su posljedice tih ratova? 
 

UZLET SREDNJOVJEKOVNE EUROPE 
Objasni napredak poljoprivrede. 
Koja su dva izuma srednjeg vijeka koristila snagu vode i vjetra? 
Što je dvorac? Opiši ga. 
Koja su dva nova crkvena reda nastala u 13. st.?  
Opiši srednjovjekovni grad. 
Tko su vitezovi? 
Koji su gradski staleži? 
Nabroji i kratko objasni udruženja građana. 
Što je hanza? 
Što su komune, a što statuti? 
Koje su dvije zarazne bolesti naročito harale u srednjem vijeku? Tko je optuživan da ih širi? 
Opiši obilježja romaničkih i gotičkih crkava. 
 



HRVATSKA U DOBA ARPADOVIĆA I ANŽUVINACA 
Tko je bio prvi Arpadović na hrvatsko-ugarskom prijestolju? 
Tko je najveći neprijatelj Hrvata na Jadranu? 
Što znaš o dvije Zlatne bule? 
Nabroji tri najmoćnije hrvatske velikaške obitelji. 
Tko je bio najmoćniji Šubić? U koje je vrijeme bio hrvatski ban? 
Kako se zovu dvojica hrvatsko-ugarskih kraljeva iz porodice Anžuvinaca? U koje su vrijeme vladali? 
Kako su se Anžuvinci ponijeli prema Šubićima? 
Protiv koga je ratovao Ludovik I.? Kako je rat završio? 
Što znaš o Vinodolskom zakoniku? 
 

DUBROVNIK, DALMACIJA, ISTRA, BOSNA, KULTURA 
Koja je osnovna djelatnost Dubrovnika i dalmatinskih gradova? 
Kako je Istra podijeljena od 14.st.? 
Što je Istarski razvod? 
Po čemu je značajan ban Kulin? 
Kako se naziva srednjovjekovna bosanska dinastija? 
Tko je bio prvi bosanski kralj? Kada je vladao? 
Što znaš o Crkvi bosanskoj? 
Što su stećci? 
Po čemu su značajni majstor Radovan, Andrija Buvina i Vincent iz Kastva? 
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