
PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU ZNANJA IZ POVIJESTI – 7. B RAZRED 

SVIJET I HRVATSKA U OSVIT MODERNOGA DOBA 

 

Prosvjetiteljstvo i prosvijećeni apsolutizam 

1. Izdvoji ključne informacije o prosvjetiteljstvu (značenje pojma, prostor i vrijeme pojave). 

2. Objasni ideje koje zastupaju prosvjetitelji. 

3. Imenuj najznačajnijeg predstavnika prosvjetiteljstva. Što je Enciklopedija? 

4. Tko su bili prosvijećeni apsolutisti? 

5. Imenuj tri prosvijećena apsolutista i pokaži njihove države na PK. 

6. Opiši sličnosti i razlike između prosvjetiteljstva i prosvijećenog apsolutizma. 

 

Habsburška Monarhija 

7. Opiši povijesne prilike u kojima je Marija Terezija preuzela vlast u H. Monarhiji (Pragmatička 

sankcija, rat za austrijsko naslijeđe). 

8. Obrazloži reforme Marije Terezije (svrha upravnih i poreznih reformi, urbari, Hrvatsko kraljevsko 

vijeće, reforma školstva). 

9. Opiši reforme Josipa II. 

10. Objasi pojmove centralizacija i germanizacija. 

 

Postanak i razvoj SAD-a 

11. Opiši prilike u sjevernoameričkim kolonijama u 18. st. (gospodarske djelatnosti, uzroci sukoba 

kolonista i V. Britanije) i pokaži to područje na GK Sjeverne Amerike. 

12. Izdvoji najvažnije događaje iz američkog rata za neovisnost (uzroci rata, Bostonska čajanka, 

Deklaracija neovisnosti, ishod rata). 

13. Izdvoji dvije ključne osobe i opiši njihovu važnost. 

14. Izdvoji dva ključna dokumenta iz američkog rata za neovisnost i opiši njihovu važnost. 

15. Što je ustav? Opiši najvažnije odredbe američkog Ustava (oblik vlasti i unutrašnje uređenje SAD-

a, podjelu vlasti).  

16. Zbog čega se za američko društvo u to vrijeme ne može reći da je bilo demokratsko? 

17. Opiši posljedice rata za neovisnost. 

 

 

GODINE: OSOBE: POJMOVI: 

 druga pol. 18. st. – prosvjetiteljstvo, 

prosvijećeni apsolutizam, Marija 

Terezija, Josip II., američki rat za 

neovisnost 

 1776. Deklaracija neovisnosti 

 1787. Ustav SAD-a 

 F. Voltaire 

 Fridrik II. 

 Katarina II. 

 Marija Terezija 

 Josip II. 

 T. Jefferson 

 G. Washington 

 prosvjetiteljstvo 

 Enciklopedija 

 prosvijećeni apsolutizam 

 urbar 

 germanizacija 

 centralizacija  

 ustav 

 podjela (trodioba) vlasti 

 

Na satu se koriste povijesne karte Europa sredinom 18. stoljeća i Europa u prvoj polovici 19. stoljeća 

(1815.-1849.) (oznaka PK u pitanjima). 


