
PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU ZNANJA IZ POVIJESTI ZA 7. RAZREDE 

Nastavna tema: Hrvatska u sklopu Habsburške Monarhije (Austro – Ugarske)  

u drugoj polovici 19. i na početku 20. st. 

 

Hrvatska u doba Bachova apsolutizma 

1. Što je neoapsolutizam (Bachov apsolutizam)? 

2. Koja su glavna obilježja neoapsolutizma? 

3. Tko su bili Bachovi husari? 

4. Kako je ostvarena crkvena neovisnost Hrvatske od Ugarske? Koji je biskup postao prvim 

nadbiskupom? 

5. Kako je došlo do sloma neoapsolutizma? 

6. Tko je imenovan hrvatskim banom nakon smrti J. Jelačića i po čemu je značajan? 

 

Hrvatski sabor 1861. 

7. Koji je bio zadatak zasjedanja Hrvatskog sabora 1861. godine? 

8. Koje su se političke grupacije pojavile na zasjedanju Sabora 1861.? 

9. Tko su bili narodnjaci i za što su se zalagali? Navedi predstavnike. 

10. Tko su bili unionisti i za što su se zalagali? Navedi predstavnike. 

11. Tko su bili pravaši i za što su se zalagali? Navedi predstavnike. 

12. Što govori članak 42. sa zasjedanja Sabora 1861.? 

13. Kako je završio Sabor 1861. godine? 

14. Za što se zalagala Samostalna narodna stranka i tko su bili njezini predstavnici? 

 

Austro – ugarska nagodba 

15. Navedi godinu sklapanja Austro – ugarske nagodbe i novi naziv države.  

16. Objasni pojam dualizam. U čemu se vidio dualistički ustroj Monarhije? 

17. Što je bilo zajedničko Austriji i Ugarskoj u Dvojnoj Monarhiji? Nabroji zajedničke poslove u 

Austro – Ugarskoj Monarhiji.  

18. Kako su bile podijeljene hrvatske zemlje prema Austro – ugarskoj nagodbi? 

 

Hrvatsko – ugarska nagodba 

19. Tko je (stranka i ban) i kada sklopio Hrvatsko – ugarsku nagodbu? 

20. Koji su bili zajednički, a koji samostalni (autonomni) poslovi Hrvatske prema Nagodbi? 

21. Opiši probleme koji su u Hrvatskoj nastali zbog Nagodbe.  

22. Što je „riječka krpica“? 

23. Tko je bio organizator Rakovičke bune i kako je ona završila? 

24. Koje su bile posljedice Rakovičke bune? 

 

Modernizacija Hrvatske 

25. Zašto bana I. Mažuranića nazivamo „ban pučanin“ i „ban reformator“? 

26. Koja je područja reformirao ban Mažuranić? 

27. Nabroji reforme bana Mažuranića. Posebno opisati reforme na području školstva. 



28. Koja je najviša znanstvena i umjetnička institucija osnovana u doba bana Mažuranića? Koja 

je njezina uloga? Koji naziv nosi danas? 

29. Zašto je ban Mažuranić dao ostavku? 

 

Preporod Hrvata u Dalmaciji i Istri 

30. Koji su bili ciljevi narodnjaka u Dalmaciji? Tko su bili njihovi predstavnici? 

31. Kako su narodnjaci i preporoditelji širili svoje ideje? 

32. Koji su bili ciljevi autonomaša u Dalmaciji? Tko je činio tu stranku? 

33. Tko je bio glavni istarski preporoditelj? 

34. Koji događaj označava početak uspona Pule? 

 

Hrvatska potkraj 19. stoljeća 

35. Kada je Vojna krajina ukinuta i kojem je dijelu Hrvatske pripojena? 

36. Opiši banovanje Ladislava Pejačevića. (mađarizacija, dvojezični grbovi, ostavka i „nijemi 

grbovi“). 

37. Opiši banovanje Karolya Khuena-Hedervarya. Kada je Khuen-Hedervary obnašao bansku 

čast?  

38. Ukratko opiši događaje oko otvaranja zgrade HNK u Zagrebu 1895. godine. 

39. Zašto oporba nije imala uspjeha u političkoj borbi protiv bana? 

40. Opiši kako je završilo banovanje Khuena-Hedervarya. 

 

Gospodarske prilike i položaj radništva 

41. Kada je i gdje izgrađena najstarija pruga na današnjem hrvatskom prostoru? 

42. Koji je događaj omogućio Rijeci da postane najveća luka u Hrvatskoj? 

43. Koje su bile najvažnije gospodarske grane u Banskoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19. st.? 

44. Koji su uzroci propasti vinogradarstva i vinarstva u Dalmaciji?  

45. Zašto je gospodarska situacija u Istri bila povoljnija nego u Dalmaciji? 

46. Koja se nova gospodarska djelatnost razvila na Kvarneru krajem 19. st.? 

47. Opiši početke radničkog organiziranja u Hrvatskoj. 

 

Kultura u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća 

48. Koja je osoba zaslužna za razvoj hrvatske kulture u doba banovanja Khuena-Hedervarya? 

49. Navedi barem tri hrvatska slikara, jednog kipara, dva glazbena umjetnika te četiri hrvatska 

književnika (i dvije književnice) iz druge pol. 19. st. 

50. Nabroji barem tri znanstvenika (i područje kojima su se bavili) te sportskog djelatnika iz 

druge polovice 19. st. 

 

Hrvatska na početku 20. stoljeća 

51. Tko je i kada osnovao HPSS? Navesti puni naziv i za što se stranka zalagala. 

52. Što je politika „novog kursa“? Koji su političari bili njezini glavni predstavnici? 

53. Što je Riječka, a što Zadarska rezolucija? 

 

 

 



 

 

GODINE: OSOBE: POJMOVI: 

 1861. zasjedanje 

Hrvatskog sabora 

 1867. Austro – ugarska 

nagodba 

 1868. Hrvatsko – ugarska 

nagodba 

 1881. ujedinjenje Vojne 

krajine s Banskom Hrv. 

 1904. osnivanje HPSS 

 car Franjo Josip I. 

 Alexander Bach 

 Juraj Haulik 

 Josip Šokčević  

 Ivan Mažuranić 

 Josip Juraj Strossmayer 

 Franjo Rački 

 Levin Rauch 

 Ante Starčević 

 Eugen Kvaternik 

 Ladislav Pejačević 

 Karoly Khuen-Hedervary 

 Miho Klaić 

 Mihovil Pavlinović 

 Juraj Dobrila 

 Frano Supilo 

 Ante Trumbić 

 Antun i Stjepan Radić 

 hrvatski umjetnici i 

znanstvenici prema 

odabiru 

 neoapsolutizam (Bachov 

apsolutizam) 

 Bachovi husari 

 dualizam (Dvojna 

Monarhija) 

 „riječka krpica“ 

 „ban pučanin“, „ban 

reformator“ 

 JAZU (HAZU) i Zagrebačko 

sveučilište 

 dvojezični i „nijemi grbovi“ 

 politika „novog kursa“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Austro-Ugarska Monarhija 

 

 


