
 
EUROPA NAKON SEOBE NARODA 

FEUDALNO DRUŠTVO 
HRVATSKA U RANOM SREDNJEM VIJEKU 

ponavljanje i priprema za ispit 
 
PRIPREMA SE NALAZI NA ŠKOLSKOJ WEB STRANICI! 
KRATKO ODGOVORITE NA PITANJA: 
 

1. Od kojeg do kojeg stoljeća je trajala velika seoba naroda? 
2. Nabroji tri germanska plemena. 
3. Koje su carstvo naselila i zatim srušila germanska plemena? Kada? 
4. Kako su se zvao vođa Huna? 
5. Tko je i u kojem stoljeću osnovao Papinsku državu? 
6. Kako se zvao, kada je vladao i kojoj je dinastiji pripadao najmoćniji franački vladar? 
7. Tko je bio prvi car Svetog Rimskog Carstva Njemačkog Naroda? U kojem je stoljeću vladao? 
8. Kako se još naziva Istočno Rimsko Carstvo u srednjem vijeku? Koji je njegov glavni grad? 
9. Što je Aja Sofija? Koji ju je car dao izgraditi? U kojem stoljeću? 
10. Kako se nazivaju pripadnici prvog crkvenog reda (redovnici)? Tko ga je osnovao? Kako glasi njihovo 

osnovno pravilo? Tko su misionari? 
11. Kada se zbio crkveni raskol? Kako se podijelila kršćanska crkva? U kojim su gradovima bila središta 

novih crkava? Tko su bili crkveni poglavari? 
12. Kako se zovu dvojica braće koja su u Velikomoravskoj širila kršćanstvo na slavenskom jeziku? U 

kojem stoljeću? 
13. Tko je sastavio glagoljicu, a tko ćirilicu? 
14. Što su: feud, feudalac, velikaš, vazal, senior, kmet, alodij, selište, tlaka, crkvena desetina? 
15. Kako se zove jedina hrvatska dinastija? Tko ju je osnovao? Kako se taj vladar naziva u svojoj 

darovnici? 
16. Tko je bio „najgori hrvatski knez“? Tko ga je tako nazvao? 
17. Koji je knez podigao ustanak protiv Franaka? Kako se zvao hrvatski knez koji se protiv njega borio? 
18. Tko je bio prvi hrvatski knez koga je priznao papa? 
19. Protiv koga se uspješno borio kralj Tomislav? 
20. Kada su održani crkveni sabori u Splitu? Koliko ih je bilo? U vrijeme kojih vladara su održani?  
21. U vrijeme kojeg je vladara Hrvatska bila prostorno najveća? Koji je hrvatski grad nastao u njegovo 

vrijeme? 
22. Čiji je vazal postao kralj Zvonimir? 
23. Koja dinastija dolazi na hrvatsko prijestolje 1102. godine? Kako se zvao prvi hrvatski kralj iz te 

dinastije? 
 
OPŠIRNIJA PITANJA – odgovorite s nekoliko rečenica: 
 
1. Napiši sve što znaš o Baščanskoj ploči.  
2. Objasni što je feud i kako je podijeljen. Navedi i objasni kmetske obveze. 
 
 Snalaženje u vremenu  
 
1. Nacrtaj crtu vremena kao na primjeru i na njoj označi: 

a) krunjenje Karla Velikog za rimskog cara 
b) približno vrijeme vladanja Stjepana Držislava      
c) godinu crkvenog raskola 
d) godinu podjele Franačke 
e) godinu 1.crkvenog sabora u Splitu 
f) približno vrijeme vladanja kneza Domagoja 
g) približno vrijeme vladanja Petra Krešimira IV. 
h) vjerojatno vrijeme doseljavanja Hrvata 
i) približno vrijeme ustanka Ljudevita Posavskog 
j) približno vrijeme vladanja kralja Tomislava 
k) godinu krunidbe Kolomana Arpadovića 
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