
PITANJA ZA PONAVLJANJE I VREDNOVANJE NAUČENOG IZ POVIJESTI 6. a i 6. b RAZRED 

Nastavna tema: DOBA VELIKIH MIGRACIJA I SREDNJOVJEKOVNA EUROPA 

 

Doba velikih migracija 

1. Na crti vremena označi razdoblje srednjeg vijeka (unesi početnu i završnu godinu te ključne 

događaje). 

2. Objasni uzrok i posljedice seobe naroda. 

3. Imenuj narode koji su selili tijekom seobe te izdvoji barem tri germanska plemena. 

4. Uz pomoć zidne povijesne karte imenuj barem tri nove germanske države nastale u ranom 

srednjem vijeku. 

5. Uz pomoć povijesne karte navedi pradomovinu Slavena te opiši smjerove njihove seobe. 

6. Opiši podjelu Slavena tijekom seobe. Navedi narode koji pripadaju pojedinim skupinama 

(po tri za svaku skupinu). Kojoj skupini pripadaju Hrvati? 

7. Opiši seobu Normana, Mađara i Saracena tako da navedeš otkud dolaze (pradomovina), 

u kojem su stoljeću selili/pljačkali te navedi prostor koji su naselili (smjer seobe). Pokaži 

pradomovinu i smjer njihovih pljački na zidnoj povijesnoj karti. 

8. Što se promijenilo u životu Mađara nakon njihova poraza na Leškom polju? 

9. Imenuj državu koju su osnovali Mađari te njihova prvog vladara. 

 

Doseljenje Hrvata 

10. Kako je doseljenje Hrvata opisao bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet? 

11. Zašto se neki povjesničari ne slažu s prethodnim mišljenjem o doseljenju Hrvata? 

Obrazloži odgovor! 

12. Opiši kako većina povjesničara tumači doseljenje Hrvata. 

13. Opiši sudbinu starosjedilaca nakon dolaska Slavena i Hrvata. Imenuj dva nova grada koja 

su osnovale romanske izbjeglice. 

14. Kako su se normalizirali odnosi između Hrvata i starosjedioca?  

15. U čemu je značenje doticaja Hrvata sa starosjediocima? 

 

Udžbenik – str. 8.-10., 22., 42.-43. 

 

Na nastavi se koristi PK Seoba naroda (Europa od 4. do pol- 6. st. i Seoba naroda od pol.6. do 

pol. 9. st.) 

 

 

 

 



 

GODINE/STOLJEĆA: OSOBE: POJMOVI: 

➢ 4.-7. st. seoba naroda 
➢ 6.-7. st. seoba Slavena 
➢ 9. st. pljačka i seoba 

Normana, Mađara i 
Saracena 

➢ 7. st. doseljenje Hrvata 
prema Konstantinu VII. 
Porfitogenetu 

➢ 6.-7. st. doseljenje 
Hrvata prema mišljenju 
većine povjesničara 

➢ 8. st. doseljenje Hrvata 
prema tumačenju nekih 
povjesničara 

➢ 9. st. prvi spomen 
Hrvata u pisanom izvoru 

➢ Konstantin VII. 
Porfirogenet 

➢ srednji vijek 

 

Germanska kraljevstva: https://learningapps.org/watch?v=p91zyv5wa19 

Podjela Slavena: https://learningapps.org/watch?v=po7m6iboc19 

 

Seoba naroda 

 
Izvor: Birin, A., Finek, A., Finek, D., Glazer, E. K., Šarlija, T., Povijest 5, udžbenik iz povijesti za 

peti razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2019. 

https://learningapps.org/watch?v=p91zyv5wa19
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