
Pitanja za pismeni dio ispita:

1 Koje je ilirsko pleme nastanjivalo prostor Like do Kupe?

2 Uz koje ilirsko pleme povezujemo Delminij i Salonu?

3 Na čelu kojeg ilirskog plemane se nalazila Teuta?

4 Koje grčke polise, na današnjem prostoru Hrvatske, poznaješ?

5 Kada je Ilirik podijeljen na Dalmaciju i Panoniju?

6 Kada je izgrađen amfiteatar u Puli?

7 Koji je grad bio upravno središte Savske Panonije?

8 Koje je mjesto u Dalmaciji bilo sjedište rimskog cara?

9 U kojem je stoljeću nastalo i tko je autor djela De administrando imperio ?

10 U kojem je stoljeću nastao Ljetopis popa Dukljanina ?

11 Tko je autor djela Historia Salonitana ?

12 Tko je upravljao temom Dalmacijom, osnovanom u 9. st.?

13 Koja je država zagospodarila dalmatinskim gradovima na samom kraju 10. st.?

14 Koje carstvo upravlja Istrom od 9. st.?

15 Koja vladarska dinastija obilježava rano srednjovjekovlje hrvatske povijesti?

16 U vrijeme kojega hrvatskog kralja je dovršeno širenje hrvatskog prostora prema unutrašnjosti?

17 Koja su dva hrvatska vladara u 11. st. učvrstili svoju vlast u bizantskim gradovima u Dalmaciji?

18 Koja se Sklavinija nalazila između Cetine i Neretve te nadzirala srednjedalmatinsko otočje?

19 Koja vladarska dinastija početkom 12. stoljeća dolazi na vlast u Hrvatskom Kraljevstvu?

20 Koje je latinsko pismo obilježilo ranu hrvatsku pismenost?

21 Uz kojeg hrvatskog vladara povezujemo benediktinca Gottschalka?

22 O kojem događaju govori Pacta conventa  ili Qualiter ?

23 U kojem je stoljeću osnovana zagrebačka biskupija?

24 Tko je bio ninski biskup na crkvenim saborima 925. i 928.?

25 Koji crkveni red obilježava prve godine hrvatske državnosti?

26 Koji je najraniji epigrafički spomenik koji spominje jednog hrvatskog vladara?

27 Koja tri pisma obilježavaju hrvatsko ranosrednjovjekovlje?

28 Tko je prvi oblikovao glagoljicu?

29 Koja su tri najstarija hrvatska glagoljska epigrafska spomenika?

30 Datirajte Bašćansku ploču.

31 U kojem se gradu nalazi samostan sv. Krševana?

32 U kojem se dokumentu prvi put spominje Zagreb?

33 U kojem je stoljeću dovršena Dioklecijanova palača?

34 Kojim pojmom u arhitekturi opisujemo zvonik naslonjen na zapadni zid crkve s dvokatnim atrijem?

36 Tko je autor djela De institutione bene vivendi per exempla sanctorum iz 1506.?

37 Tko je autor drame Robinja ?

38 Koje je najpoznatije djelo Petra Zoranića?

39 U kojem se stoljeću rodio i u kojem je gradu živio Petar Hektorović?

40 Koji je književnik pokušao organizirati nasilnu promjenu vlasti u Dubrovniku?

41 Koji je hrvatski pisac opisao bitku na Mohaču 1526.?

42 Koji je najpoznatiji dubrovački matematičar u razdoblju humanizma?

43 Koji je filozof s Cresa bio profesor platonske filozofije u Rimu?

44 Navedite primjer srednjovjekovnog grada kastelijerskog urbanističkog tipa.

45 Uz koji grad povezujemo utvrde Revelin i Lovrijenac?

46 Koje je godine Gradec dobio Zlatnu bulu Bele IV.?

47 Koja četiri arhitektonska stila obilježavaju razdoblje od 12. do 16. st.?

48 Tko je izradio glavni portal trogirske katedrale?

49 Koji je kipar i arhitekt graditelj šibenske katedrale?

50 Koji je grad/utvrda obitelji Ratkaj građena početkom 16. stoljeća?



51 Uz koji renesasni grad povezujemo graditelja M. Gambona?

52 Koji je crkveni red nasljedio posjede templara u Hrvatskoj?

53 Koji je isusovac zaslužan za sastavljanje prve hrvatske gramatike 1604.?

54 Navedite dva predstavnika reformacije iz Istre iz 16. st.?

55 Navedite najmanje dva hrvatska pripadnika humanističkog kruga kralja Matijaša Korvina?

56 Kako se naziva najstariji popisani pravni običaj u Hrvatskoj iz 1288?

57 Što su Statuta Vallachorum ?

58 Tko je bio pokrovitelj Ozaljskog kulturnog kruga ?

59 Kako se od prve polovice 15. st. nazivaju Krčki knezovi?

60 Koja dinastička obitelj vlada Hrvatskom između 1301. i 1409.?

61 Kako se nazivaju Bribirski knezovi po preseljenju u Slavoniju sredinom 14. st.?

62 Tko su bili vođe seljačke bune 1573.?

63 Tko je 1. siječnja 1527. na Saboru u Cetinu izabran za hrvatskog kralja?

64 Tko je bio i po čemu je poznat Toma Erdödy Bakač?

65 Koji grad povezujemo uz obitelj Šubić do njihovog preseljenja u Zrin?

66 Koji je hrvatski ban poginuo prilikom obrane Sigeta 1566.?

67 Pored kojeg grada se nalazio Sulejmanov most ?

68 Na koja je dva generalata podjeljena Vojna krajina u vrijeme Ferdinanda II.?

69 Tko je bio pogubljen u Bečkom Novom Mestu 1671.?

70 Kako nazivamo dokument koji je Sabor donio 1712.?

71 Što znači pojam iura municipalia ?

72 Koji je vladar osnovao Hrvatsko kraljevsko vijeće ?

73 Koji je jezik u Hrvatskoj bio službeni u vrijeme vladavine Marije Terezije?

74 Što označavamo pojmom Triplex confinium ?

75 Koji je grad razoren u potresu 1667.?

76 U kojem je gradu djelovala Bratovština sv. Jurja i Tripuna ?

77 Gdje se izvodi moreška ?

78 Tko je zbog svoga truda oko obove Dubrovnika prozvan "obnoviteljem Grada i slobode"?

79 Koje su dvije najvažnije dubrovačke bratovštine?

80 Tko je autor djela O kraljevstvu Slavena  iz 1601. godine?

81 Koji je vladar osnovao Senjsku kapetaniju ?

82 Koji se poznati Senjanin povezuje s obranom grada Kisega?

83 Kako nazivamo hrvatsko i vlaško stanovništvo prebjeglo iz Osmanskog Carstva u mletačku vojnu službu?

84 U kojem je stoljeću sastavljen Poljički statut ?

85 Tko je autor dijela Adrianskoga mora sirena ?

86 Tko je krajem 17. st. u posjed dobio vlastelinstvo Bilje (Belje)?

87 Koje je najpoznatije djelo Matije Antuna Relkovića?

88 Koje su tri županije obnovljene 1745. godine?

89 Tko je autor knjige Temelj žitne trgovine ?

90 Gdje je otvorena prva poljoprivredna akademija?

91 Koji je Hrvat bio prvi akademik Arkadije ?

92 Tko je autor djela Memoria Regum et banorum regnorum Dalmatiae, Croatiae et Scalvoniae  iz 1652.?

93 Koga smatramo začetnikom hrvatske znanstvene historiografije?

94 Kojem je crkvenom redu pripadao Josip Ruđer Bošković?

95 Iz kojega grada je bio Julije Bajamonti?

96 Koje je najpoznatije djelo Fausta Vrančića?

97 Tko je autor djela Razgovor ugodni naroda slovinskog ?

98 Navedite dvije barokne utvrde koje se grade u Slavoniji u prvoj polovici 18. st.?

99 Tko je bio Ivan Krstitelj Ranger?

100 Tko je najistaknutiji dubrovački skladatelj u 18. st.?



Pitanja za usmeni dio ispita:

1. Navedite karakteristike gradinskih naselja.

2. Po čemu je poznato Starigradsko polje na Hvaru?

3. Po čemu je poznat sv. Jeronim iz Stridona?

4. Pojasnite okolnosti nastanka Splita.

5. Koje su dvije verzije doseljenja Hrvata prema djelu De administrando imperio ?

6. Pojasnite podrijetlo i ulogu petero braće u iranskim teorijama o podrijetlu Hrvata?

7. O čemu nam svjedoče arheološki nalazi karolinških mačeva na prostoru Hrvatske?

8. Koje su posljedice mira u Aachenu 812. g. na hrvatski prostor?

9. Pojasnite proces integracije dalmatinskih gradova u Hrvatsku pod Trpimirovićima.

10. Pojasnite proces nastanka funkcije župana.

11. Pojasnite ulogu pape Grgura VII u prijenosu vlasti sa Petra Krešimira IV. na Zvonimira.

12. Koje su tri faze pokrštavanja Hrvata?

13. Pojasnite proces širenja glagoljice u Hrvatskoj.

14. Prepričajte sadržaj Zvonimirove zakletve.

15. Opišite elemente transformacije Dioklecijanove palače, odnosno izgradnje Splita.

16. Pojasnite posljedice Zadarskog mira iz 1358. godine.

17. Što se događa s Neretvanskom kneževinom od 12. st?

18. Pojasnite društvene procese koji se odvijaju u dalmatinskim komunama tijekom 13. i 14. st.

19. Što znate o Ivanu Vitezu od Sredne?

20. Pojasnite stajališta hrvatskog plemstva na temelju događaja iz siječnja 1527.

21. Što znate o Antunu Vrančiću?

22. Koji su smjerovi glavnih migracijskih kretanja pod pritiskom turskih osvajanja?

23. Koje su, u srednjem vijeku, razlike između pravnih sustava kontinentalne i priobalne Hrvatske?

24. Što znate o djelatnosti i značaju cistercita na hrvatskom prostoru?

25. Što znate o najstarijem sveučilištu u Hrvata?

26. Objasnite nastanak i specifičnosti Ozaljskog jezično-književnog kruga.

27. Koje su osobitosti humanizma u Hrvata?

28. Što znate o hrvatskim petrarkistima?

29. Pojasnite razliku dalmatinskog i istarskog srednjovjekovnog urbanizma.

30. Koji je značaj privilegija slobodnih kraljevskih gradova za srednjovjekovni urbani razvoj?

31. Koji su uzroci Zrinsko-frankopanske urote?

32. Što su i tko je tijekom 18. stoljeća zagovarao iura municipalia ?

33. Koje je posljedice na Vojnu Krajinu imalo donošenje Temeljnog zakona iz 1754.?

34. Što je donio Patent o vjerskoj toleranciji Josipa II.?

35. Pojasnite odnos Venecije i Dubrovačke Republike na primjeru Lastovske bune.

36. Koje su posljedice velikog potresa 1667. na društvenu strukturu Dubrovnika?

37. Koje su odlike slavizma Jurja Križanića?

38. Pojasnite društveni ustroj turske Slavonije?

39. Kako je ustrojen dubrovački pravni sustav?

40. Što znate o Zavodu sv. Jeronima u Rimu?

41. Što znate o historiografskom radu Ivana Lučića Luciusa?

42. Pojasnite odlike filozofske misli Ruđera Boškovića.

43. Što znate o pjesništvu Ignjata Đurđevića?

44. Pojasnite odlike baroknog urbanizma na primjeru Osijeka.

45. Što znate o pavlinskom slikarstvu u 18. stoljeću?


