
Preporuka đacima
Za što je dobra radna bilježnica?

„Prošlost je vrlo velika i svakom minutom je sve veća: ne poznajemo je, niti je možemo upoznati u cjelosti. Njeni ostaci nam 
pomažu, ali je i njih na tisuće vrsta; ne mogu se svi prikupiti i zabilježiti. Povijest je dakle više od zabilježene prošlosti.“ – re-
kao je John Lukacs, historiograf, čije knjige rado čitaju i kao popularnu literaturu. Vodimo se ovom mišlju prilikom susreta s 
obimnim izvornim materijalom koji nam XX. stoljeće nudi. Jedan drugi historiograf, Marc Bloch, koji je na temelju ove prakse 
utemeljio svoju školu, proširivši vidik historiografa prošlošću svakodnevnog života, dok je ranije fokus bio na politici, društve-
nim i političkim odnosima, je upozorio na sljedeće: „Povijesni podaci, izvori, tekstovi, činjenice (...) neće progovoriti sami od 
sebe ako ih mi ne upitamo. Dobar historiograf (...) obraća pozor na problem i zna pitati te se time razlikuje od lošega.“ Radne 
bilježnice koje pripadaju udžbenicima Povijest usredotočena na izvore razvijaju upravo ovu sposobnost bavljenja problemi-
ma, podučavaju upravo tome kako postaviti prava pitanja ako ispitujemo povijesne izvore. 

Kako pomaže radna bilježnica djelotvornom pripremanju za maturu?
Radna bilježnica omogućuje učenje povijesti korištenjem izvora, mogući je „scenarij“ za izvedbu satova povijesti. Više od 400 
zadataka nas uči kako možemo samostalno pribavljati informacije iz teksta autora udžbenika (tzv. glavnog teksta) te iz izvora 
u udžbeniku. (Ove tekstove, slikovne prikaze, zemljovide i slike možemo naći u dijelu Arhiv u udžbeniku.) Možemo upoznati 
načine istraživanja različitih povijesnih izvora, kao i njihove osobine. Vršeći sakupljački rad, usustavljavamo prikupljene in-
formacije, a zatim dolazimo do stavova, izvodimo zaključke iz njih te na kraju ocjenjujemo iste, iskazujemo svoje mišljenje, 
upravo tako kao što se od nas i očekuje na maturalnom ispitu. U svemu ovome su nam od pomoći tablice i slikovni prikazi koji 
se trebaju ispuniti. Prigodom rješavanja zanimljivih projektnih zadataka kao i za vrijeme rasprava oko važnih pitanja imamo 
priliku iskoristiti svoje znanje i vještine. U duhu pripreme za maturalni ispit, radna bilježnica za 12. godinu nas upoznaje s 
uvjetima maturalnog ispita iz povijesti, vrstama pitanja te korisnim tehnikama učenja. 

Uporaba radne bilježnice
Radna bilježnica za 12. godinu je usustavljena isto kao i prijethodne, usredotočena je na razvijanje vještina. V. poglavlje, me-
đutim, ne sadrži pregled, budući da su lekcije u ovom poglavlju i same jedna vrsta pregleda. U IV. i V. poglavlju nema posebne 
lekcije sa zemljovidom. Na kraju radne bilježnice je jedno posebno poglavlje koje predstavlja vrste zadataka za maturalni 
ispit. 

 

Kod zadataka smo označili s kojim numeriranim izvorom (izvorima) trebamo raditi (npr. 2.  ) iz Arhive zadaće u udž-
beniku. Ako opis zadatka ukazuje samo na „udžbenik“ ili „tekst udžbenika“, trebamo upotrebljavati autorski tekst (tzv. 
glavni tekst) udžbenika. 
Kod brojnih zadataka uputno je prvo zajednički dogovoriti temu (u grupi, u paru) i nakon toga samostalno započeti 
rješavanje. U tekstu tih zadaća masna slova (i množina) upućuju na zajednički rad.

Zadatke sa zemljopisnom kartom sakupili smo po velikim poglavljima u posebnim zadacima. Pripazimo da kon-
turne zemljopisne karte koje se po sadržaju upotrebljavaju za više zadataka ne postanu na kraju nepregledne! To 

se može ostvariti maštovitim izborom oznaka i boja na zemljopisnoj karti. Ponekad je naš zadatak da od zemljopisnih 
karata koje nam stoje na raspolaganju potražimo onu na kojoj se zadatak može riješiti.

Kod zadataka koji iziskuju dugotrajniji pisani rad, kod kojih vidimo oznaku olovke, rješenje je potrebno napisati 
u bilježnicu.

Želimo dobro učenje i puno uspjeha u rješavanju zadataka i otkrivanju prošlosti!

József Kaposi i Miklós Száray

Piktogrami pored zadataka označavaju koje sposobnosti 
najbolje razvija određeni zadatak. Ravnajući se prema ista-
knutim kompetencijama zahtjeva mature označili smo slje-
deće sposobnosti:

 uporaba i ocjenjivanje izvora;

 primjena stručne terminologije;

 orijentacija u prostoru i vremenu;

 istraživanje čimbenika koji su formirali događaje;

 

 prikazivanje povijesnih događaja i pojava 
           s osvrtom na probleme.  

Piktogrami druge vrste ukazuju na težinu zadaće i na 
očekivani način razmišljanja. To su sljedeći:

 utvrđivanje obrađenog materijala; 

  produbljivanje upoznatih činjenica, zbivanja, 
           korelacija; 

  primjena ranije naučenog; 

  rješavanje problema. 
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O MATURALNOM ISPITU

1.   Pregledajmo nekoliko stanica povijesti mature uz pomoć izvora!
 Odgovorite na pitanja!

 „78. §. 1. (…) Od polaganja maturalnog ispita zavisi pravo na studiranje na sveučilištu, teologiji, pohađanje pravnog, 
medicinskog ili filozofskog studija onome, koji se onamo želi upisati kao redovan student, bez obzira je li gimnaziju 
završio javnim ili privatnim putem. 

 88. §. (…) Samo putem maturalne svjedodžbe netko može steći pravo da kao redovan student pohađa sveučilište ili 
takozvani jednokratni fakultetski studij, i da stekne sposobnost za stjecanje onih daljnjih ovlasti, kojima je preduvjet 
jedan takav studij.“ (Organisation-Entwurf – Organizacijski plan gimnazija i realnih škola u Austriji, 1849.)

 „Ispit nije samo u poznavanju pitanja, nego (…) da (…) se mogu služiti njima u svrhu rješavanja takvih zadataka, koji 
neposredno ovise o glavnim pitanjima naučenima i shvaćenima tijekom nastave. Ova se sposobnost ne može steći 
putem specifične pripreme, a pogotovo  (…) učenjem napamet, nego može biti jedino postupno dozrijevani plod 
udubljenja u pojedinim područjima predmeta. (…) Ispit iz povijesti (…) ističe područja u kojima svaki obrazovani čovjek 
mora tražiti od sebe temeljito i sigurno znanje, a opširnom i ponovljenom predavanju kojem gimnazija posvećuje 
posebnu pozornost. (…) Niti ovaj dio ispita neće dakle zahtijevati nikakvo posebno pripremanje od onoga đaka koji je 
normalno iskoristio svoje vrijeme školovanja (…)“ (Nužnost ispita mature – Prilog)

 a) Ustanovite s kojom je svrhom uveden maturalni ispit! 

 1…………………………………………………………………………………………………………………

 2…………………………………………………………………………………………………………………

 b) Definirajte na temelju izvora kakvu je vrstu znanja očekivao maturalni ispit! 

 1…………………………………………………………………………………………………………………

 2…………………………………………………………………………………………………………………

 c) Definirajte, na isticanje kojeg dijela povijesti su autori mislili! 

 1…………………………………………………………………………………………………………………

 2…………………………………………………………………………………………………………………

2.   Pregledajmo karakteristike novoga maturalnog ispita iz povijesti uvedenoga 2005. godine! 

 „Filozofska osnova nove mature iz povijesti je ta da tijekom upoznavanja povijesti učenici usvajaju činjenice, podatke, 
znanja, povezanosti, koji stvaraju temelj njihovog općeg obrazovanja iz povijesti. Njihovo poznavanje povijesnih 
činjenica, međutim, tek onda će postati relevantno i korisno znanje za njih same i za društvo, ako fleksibilno mogu 
adaptirati konstrukcije, sheme, pojmove ponuđene od povijesne znanosti radi upoznavanja prošlosti i sadašnjosti. (…) 
Učenje povijesti znači prije svega povijesno razmišljanje, posjedovanje sposobnosti da učenik zna razmišljati u trojnoj 
dimenziji prošlosti-sadašnjosti-budućnosti, da sukladno osobinama njegove životne dobi i razini njegove razvijenosti 
poznaje i može koristiti najvažnije sastavne elemente istraživačkih metoda povijesne znanosti (prepoznavanje i 
izražavanje povijesne problematike – poznavanje i korištenje metoda heuristike, kritike i interpretacije – rješavanje 
povijesne problematike davanjem odgovora i donošenjem suda).“ (Fischerné Dárdai Ágnes, 2003.)

 a) Podvucite u tekstu riječi koje su vam nepoznate i provjerite njihovo značenje u rječniku stranih riječi! 

 b) Citirajte tekst pa protumačite kada povijesni podaci postaju korisnim znanjem! 

 Citat:…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….………………

 Tumačenje:…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….………………
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O maturalnom ispitu

c) Definirajte na temelju teksta svojim riječima u čemu je bit povijesnog razmišljanja!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

3.  Proučimo zahtjeve maturalnog ispita iz povijesti! Koristimo naredbu OM 40/2002. (V. 24.)*!

 a) Upišite u sliku podatke koji nedostaju  
 na temelju naredbe!

b) Nadopunite tekst o stupanjskoj ma-
turi! 
Pravilnik ispita na dvjema razinama od-
ređuje zahtjeve mature. Polazna točka je 
da

1. …………….. treba zahtijevati povijes-
no znanje  i sposobnosti čovjeka koji se 
može orijentirati u današnjem društvu, 

dok 2. …………………………. zahtje-
ve mature trebaju ispuniti u prvom redu 
budući studenti koji će studirati povijest 
u visokom školstvu.

4.   Popunite tablicu na temelju udžbenika, detaljnih zahtjeva mature iz povijesti, odnosno baze podata-
ka u radnoj bilježnici! **

Teme
Stupanj ispita

Srednji stupan Visoki stupanj

8.1. Karakteristike i osobine Prvog 
svjetskog rata; mirovni ugovori oko 
Pariza

Leksički podaci

Pojmovi

Imena

Datumi

Topografija

  Tipove zadataka usmenog i pismenog ispita mature iz povijesti prikazuje posljednje poglavlje radne bilježnice.
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        1. Stari vijek i kultura istoga

 2. Srednji vijek
 3. Utemeljenje i zlatno doba 
     srednjovjekovne ugarske države
 4. Duhovne, društvene i političke 
      promjene u novom vijeku
 5. Ugarska u Habsburškom 
      Carstvu

  8. D) ………………………………
  9. Povijest Mađarske od Prvog 
      svjetskog rata do završetka 
      Drugog svjetskog rata
10. E) ………………………………
11. Sadašnjost
12. Današnje mađarsko društvo 
       i način života

 6. Građanski preobražaj, 
      doba nacionalnih država 
      i imperijalizma
 7. Počeci i uspon građanskog 
     društva u Ugarskoj

Godina           Sadržaji, teme

A) ………

B) .………

12.

C) .………

Prikazivanje povijesnih događaja 
i pojava s usredotočivanjem na probleme

 

* Naredba je dostupna i na web stranici Ministarstva prosvjete i kulture (www.okm.gov.hu) ! Dostupnost: Közoktatás / Érettségi vizsga / 
Kapcsolódó jogszabály, közlemények / Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.. 
** Detaljni zahtjevi mature dostupni su i u seriji Nemzeti Tankönyvkiadó-a pod naslovom Érettségi feladatgyűjtemények u četiri sveska.
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NOVI IZVORI XX. STOLJEĆA

FILM Godine 1895. u pariškom Grand Café-u je održana prva kino predstava. Prikazan je jednominutni film 
braće Lumière. Kasniji najuspješniji film stvaratelja bio je Dolazak vlaka, u kojem se može vidjeti jedan ko-
lodvor, u kojem dolazeći vlak juri prema gledateljima. Na prvim predstavama su prestrašeni gledatelji vičući 
istrčali iz dvorane. 

Dolazak vlaka                              Opsada Zimske palače

Prve su filmske kronike ovjekovječile suvremene događaje režiranim filmovima. Primjerice 1901. godine na 
snimkama o svečanosti krunidbe britanskog vladara kralja je glumio jedan mladi mesar, a kraljicu peračica. 
I vojne događaje Prvog svjetskog rata su često nadoknadili snimkama snimljenima na vojnim vježbama.
Tijekom XX. stoljeća je dokumentarac uz fotografije (vidi radnu bilježnicu 11. razreda) postao jednim od 
najvažnijih sredstava za ovjekovječivanje suvremenih događaja. Od dokumentarnog filma se tijekom 1930-ih 
godina razvio promidžbeni film, koji je prema ciljevima naručitelja (npr. vlade, političke stranke) predstavljao 
i često krivotvorio stvarnost. Ta je vrsta u biti postala dio političke reklame, jer je težila manipuliranju gledatelja. 
Dokumentarac se pojavljivanjem televizije preselio iz kina u domove. 

1.   Odgovorimo na pitanja koja se bave filmom kao povijesnim izvorom!

a) Ustanovite zašto su gledatelji pobjegli s predstave filma Dolazak vlaka!

…………………………………………………………………………………………………………………………

b) Sakupite što više teorija zašto je u početku objavljena snimka jedne kazališne predstave kao dokumenta-
rac o opsadi Zimske palače!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Ustanovite u kojoj se mjeri mogu smatrati povijesnim izvorima prvi dokumentarni filmovi! Obrazlo-
žite vaš stav! 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

d) Navedite najmanje tri događaja o kojima ste već vidjeli dokumentarac!

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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8 Novi izvori XX. stolječa

RADIO Nakon pokušaja Tesle, Marco-
nija i Popova američki i engleski znan-
stvenici su oko 1920. stvorili uređaj koji 
se temelji na principu današnjih radija. 
Prve redovne emisije krenule su go-
dine 1921. u Sjedinjenim Američkim 
Državama, a poslije u Njemačkoj 1922. 
godine. U početku su prevladavale 
glazbene emisije i čitanje književnih 
djela na glas. Američki predsjednik 
Roosevelt je (iza 1933.) prvi uočio pro-
midžbenu ulogu radija. Hitler je svo-
jim redovitim govorima preko radija 
stekao popularnost u širokim krugo-
vima. Radio je 1940.-1950-ih godina 
dosegao svoj vrhunac, a poslije je po-
stupno gubio svoj značaj u odnosu na 
televiziju.

2.  Pregledajmo što znamo o radiju kao povijesnom izvoru!  

a) Nabrojite tri razloga koji su doveli do popularnosti radija!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

b) Zašto su sportske emisije postale tipičnim radio emisijama?

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Smatrajmo vijesti radija povijesnim izvorom! Kakve informacije možemo saznati iz istih? Navedite naj-

manje dva čimbenika! ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

d) Navedite tri teme radi istraživanja kojih biste svakako posjetili arhiv radija. Obrazložite vaš odabir!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

TELEVIZIJA Jedan njemački znanstvenik je već na kraju XIX. stoljeća prepoznao princip rezolucije slike, ali 
se prva televizijska emisija na veliku udaljenost preko kabla ostvarila tek 1926. između Londona i Glasgowa. 
Jedan mađarski znanstvenik (Kálmán Tihanyi) je 1924. izumio potpuno elektronski televizijski sustav. Godine 
1928. u SAD-u (država New Jersey) je prodan prvi industrijski proizveden televizijski prijemnik. Koštao je 75 
dolara, njegova rezolucija slike bila je primitivna. 
Prva među zemljama svijeta bila je Njemačka u kojoj se ostvarila redovna televizijska emisija, godine 1935. 
Tri večeri tjedno emitirali su se filmovi i vijesti. S obzirom da su televizori bili jako skupi, u Berlinu su uredili 
televizijske sobe u kojima su gledatelji besplatno mogli pogledati program. 
Televizor se masovno pojavio 1950-ih godina. 1960.-1970-ih godina u zapadnom kulturnom krugu gledanje 
televizije postalo je opće, što je rezultiralo ozbiljnim usponom industrije reklama. Ljudi su od 1980-ih godina 
već kupovali videorekordere i masu televizijskih emisija gledali su preko kabla i satelita. 

Jedan od prvih radija Voditelj radio emisije
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9Novi izvori XX. stolječa

 3.  Odgovorimo na pitanja vezana uz televiziju! 
a) Zašto su po vašem mišljenju SAD i Njemačka bile na čelu razvoja i primjene televizije?

…………………………………………………………………………………………………………………………

b) Zašto je Njemačka podupirala stanovništvo da besplatno gleda televiziju? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Definirajte na temelju gornje lijeve slike i vašeg znanja kako je pojavljivanje televizije promijenilo život 
obitelji! Navedite što više čimbenika! 

d) Kako je gledanje televizije utjecalo na politički i poslovni život?

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

RAČUNALO I INTERNET U razvoju računala važnu ulogu je imao János Neumann 
(1903. – 1957.), američki matematičar mađarskog porijekla, koji je izradio osnov-
no načelo funkcioniranja računala (binarni brojevni sustav, memorija, operacije 
itd.). 
Kompjutori su prvi put korišteni za vrijeme Drugog svjetskog rata za projektira-
nje oružja. Mala računala su se razvijala sporo do početka 1970-ih godina. 1990-
ih godina se osobno računalo proširilo u razvijenom dijelu svijeta, a u istom se 
desetljeću pojavio internet.

 
 
4.  Odgovorite na pitanja vezana uz internet! 

a) Što mislite čime se može objasniti da su brojni mađarski znanstvenici sudjelovali u razvijanju novih teh-

ničkih sredstava? …………………………………………………………………………………………………
b) Koji može biti razlog sporom razvoju osobnog računala?

…………………………………………………………………………………………………………………………
c) Sakupite tijekom učenja povijesti prednosti i nedostatke primjene interneta! 

Prednosti: …………………………………………………………………………………………………………

Nedostaci: …………………………………………………………………………………………………………

5.  Na kraju protumačite sljedeću misao: „Poruka je sama medij“ (Marshall McLuhan) – dakle način prosljeđi-
 vanja poruke izaziva veći učinak nego sadržaj poruke.

Jedno od prvih računala

Američka obitelj pred televizorom Televizijska soba u Berlinu
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I. PRVI SVJETSKI RAT, REVOLUCIJE I MIROVNI UGOVORI

1. PRVI SVJETSKI RAT

 1.   Ponovimo uz pomoć glavnog teksta iz udžbenika formiranje savezničkih sustava!  

a) Upišite u sliku na temelju karte iz udžbenika ( 2.   ), koje su države na početku XX. stoljeća formirale Antan-
tu i Trojni savez!

b) Sakupite razloge suprotnosti između dviju strana prema gledištima! Kod svakog gledišta navedite po 
dva razloga!

Politički

Ekonomski

Misaoni, ideološki

c) Navedite dva zemljopisna područja u Europi i jedno izvan Europe gdje je suprotnost dvaju vojnih tabora 
bila najoštrija!

Europa: ……………………………………………………………………………………………………………

Izvan Europe: ………………………………………………………………………………………………………

d) Navedite dva razloga zašto Italija i Rumunjska nisu stupile u rat na strani Trojnog saveza (Centralnih 
sila)!

Italija: …………………………………………………………………………………………………………

Rumunjska: ……………………………………………………………………………………………….………

2.  Promotrimo na temelju navedenih podataka i našeg znanja odnose snaga na početku rata! 

Stanovništvo
(milijuna 

osoba)

Nacionalni 
dohodak

(milijardi dolara)

Dohodak 
po osobi 
(dolara)

Kolonije 1914. 
godine 

(milijuna km²)

Stanovništvo 
kolonija 

(milijuna osoba)

Njemačka 65 12 184 2,9 12,3
Austro-Ugarska 
Monarhija 52 3 57 – –

Rusija (sa Sibirom) 171 7 41 17,4 33,2
Francuska 39 6 153 10,6 55,5
Velika Britanija 45 11 244 33,5 393,5

Popunite sljedeću tablicu! Prvo grupirajte gledišta navedenih podataka prema pitanju koji potvrđuju pobje-
du jednog a koji drugog savezničkog sustava! Potom sakupite daljnja gledišta i navedite ih u tablici! 

Antanta Centralne sile

činjenice koje potvrđuju ratnu pobjedu

ANTANTA TROJNI SAVEZ
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11I. Prvi svjetski rat, revolucije i mirovni ugovori

 3.   Vidi zadatak na stranicama s kartom!

 4.   Analizirajmo odnose snaga na temelju karte 2.   i 5.   iz udžbenika! 

a) Uredite u tablicu podatke koji se mogu upoznati s karte!

Antanta Centralne sile

Zemlja Godina
Mobilizirano 

u početku
Mobilizirano 

ukupno
Zemlja Godina

Mobilizirano 
u početku

Mobilizirano 
ukupno

1914. 1914.
1914. 1914.
1914. 1914.
1914. 1915.
1915.
1916.
1917.
1917.*

Mobiliziranih vojnika ukupno Mobiliziranih vojnika ukupno

* Potražite u priručnicima ili na internetu odgovarajuće podatke i o toj zemlji! 

b) Donesite dva zaključka o odnosima snaga na temelju sakupljenih podataka!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
 

5.  Proučimo karakteristike rata na temelju glavnog teksta, tekstualnih izvora i slika iz udžbenika!

a) Sakupite po godinama vojne i političke događaje koji su najviše utjecali na tijek rata! Popunite tablicu! 

Bitke, vojne operacije, političke promjene

Godina
Antanta Centralne sile

pobjeda poraz pobjeda poraz

1914.

1915.

1916.

1917.

b) Odgovorite na pitanja!
1. Navedite tri čimbenika koji su spriječili njemački plan munjevitog rata!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Definirajte kako je utjecao na vojnu taktiku nastanak pozicijskog rata!

…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Navedite tri od novih oružja primijenjenih u ratu!

…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Nabrojite koje je posljedice imao oduženi rat u zaleđu! 

…………………………………………………………………………………………………………………………
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12 I. Prvi svjetski rat, revolucije i mirovni ugovori

5. Objasnite koji su razlozi igrali ulogu u tome što je broj zaraćenih zemalja stalno rastao!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

6.  Ispitajmo zašto su Sjedinjene Američke Države stupile u rat!

a) Definirajte što plakat 13.   poručuje američkom javnom mnijenju! (Prijevod teksta plakata: „Samo ratna 
mornarica može zaustaviti“)

…………………………………………………………………………………………………………………………
b) Objasnite koja je bila uloga morske blokade u stupanju u rat Sjedinjenih Država!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
c) Sakupite čime predsjednik Wilson u svome govoru održanom u Kongresu ( 14.  ) obrazlaže stupanje u rat! 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

d) Definirajte što prikazuje priložena slika!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

e) Definirajte u vašoj bilježnici u 3-4 rečenice razloge i posljedice stupanja u rat Sjedinjenih Država! 

7.  Protumačimo podatke iz tablice!
Sastavite u vašoj bilježnici kratak esej od 5-6 rečenica na temelju tablice! Naslovite esej naslovom koji točno 
imenuje temu! 

Naslov: ………………………………………………………………………………………………………………

Ljudski gubici nekoliko zemalja koje su sudjelovale u ratu

Zemlje
Brojčano stanje 

vojski 1914.  
(milijuna osoba)

između 1914. i 1918.

Poginuli 
(milijuna osoba) 

Ranjeni (miliju-
na osoba)

Ratni zarobljenici 
(milijuna osoba)

Njemačka 4,5 1,9 4,2 0,6

Austro-Ugarska Monarhija 2,5 1,1 3,6 2,2

Rusija 6,5 1,8 4,9 2,5

Francuska 4,4 1,4 3,0 0,4

Velika Britanija 1,4   0,715 2,1 0,2

izvoz (oružje, roba)Engleska – 25 % raste
Francuska – 39,3 % raste

Njemačka – 0,08 %
pada

Antanta – 2,3 milijarde

Njemačka – 27 milijuna

S
A
D

kredit

kreditizvoz (oružje, roba)
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13I. Prvi svjetski rat, revolucije i mirovni ugovori

2. REVOLUCIJE – U HIPNOZI SVJETSKE REVOLUCIJE

1.  Ispitajmo unutrašnjopolitičku situaciju u Rusiji na temelju teksta i slike 3.   iz udžbenika!

a) Upišite u tablicu pristaše (društvenu bazu) pojedinih političkih sila (stranaka) i ukratko definirajte njihove 
glavne ciljeve!

Političke sile (stranke) Njihova baza Njihovi ciljevi

Monarhisti

Ustavni monarhisti

Eseri

Menjševici

Boljševici

b) Označite crvenom zvjezdicom iza imena stranke koje su u proljeće i ljeto 1917. sudjelovale u sovjetima! 

c) Formulirajte dvije tvrdnje o odnosu sovjeta i boljševika!

1. ……………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………

d) Otkrijte poveznice i pozadinu sljedećih dvaju Lenjinovih citata! 

„Nikakvu potporu Privremenoj vladi“  „Svu vlast sovjetima“

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

e) Definirajte u tri točke razlike između odlika diktature i ustavnog poretka!

PROJEKTNI ZADATAK! Sastavimo plakate s programima raznih ruskih političkih sila! Formirajmo pet grupa 
i neka svaka izabere po jednu političku stranku! Neka plakati sadrže preporučena rješenja za političke, druš-
tvene, gospodarske i vojne probleme tadašnje Rusije i poznate ili zamišljene simbole dotičnog političkog 
pokreta!

2.   Analizirajmo Lenjinova politička načela na temelju izvora 4.   !

„Riječ je o tome da trebamo pojasniti zadatak partije: treba staviti na dnevni red oružani ustanak u Petrogradu i 
Moskvi, preuzeti vlast i svrgnuti vladu. Moramo razmisliti kako možemo agitirati za ostvarenje tih ciljeva, a da u tisku ne 
koristimo ove izraze. 
Naivnost je čekati na »formalnu« većinu boljševika: to niti jedna revolucija neće dočekati. Kerenski i društvo neće čekati, 
već će pripremiti predaju Petrograda. Moramo ukinuti bijedno kolebanje Demokratske konferencije, upravo će to značiti 
kraj strpljenju petrogradskih i moskovskih radnika! Povijest nam nikad neće oprostiti ako sad ne preuzmemo vlast (...) 
Ako ćemo u Petrogradu i Moskvi istovremeno preuzeti vlast u svoje ruke zasigurno ćemo pobjediti.” (Lenjinovo 
pismo petrogradskom i moskovskom partijskom rukovodstvu, u rujnu 1917.)

a) Dajte pogodan naslov ulomcima označenim različitim oznakama, a zatim protumačite sadržaj istih!

Oznaka Tumačenje

masna slova

kosa slova

podcrtano

b) Definirajte na temelju teksta u 4-5 rečenica Lenjinova politička načela! Ukažite na ideološku pozadinu 
načela!

3.   Vidi zadatak na stranicama s kartom!
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4.   Proučimo u glavnom tekstu djelatnost boljševičke stranke između travnja i listopada 1917.!

a) Upišite u sliku što je bilo cilj boljševika (A) i kakvim su sredstvima nastojali postići taj cilj (B i C)!

b) Upišite u vašu bilježnicu objašnjenje uz sliku u 3-4 rečenice!
 
5.   Analizirajmo program Saveza Spartacus  (izvor 10.   )!

a) Uredite zahtjeve saveza uz pomoć tablice!

Ciljevi

Unutrašnjopolitički Gospodarski Vanjskopolitički 

b) Definirajte izgradnja kakvog političkog uređenja i kakve državne organizacije je cilj tog programa!

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Na temelju Lenjinovih travanjskih teza ( 1.  ) i berlinskog proglasa Saveza Spartacus ( 9.  ) ustanovite slič-
nosti i razlike položaja Rusije i Njemačke! 

Sličnosti:  ……………………………………………………………………………………………………………

Razlike: …………………………………………………………………………………………………………

d) Objasnite u eseju od 4-5 rečenica zbog kojih čimbenika sličnost programa boljševika i Saveza Spartacus 
nije rezultirala istim rezultatima!

6.   Proučimo Lenjinovo (vidi citat) i Ebertovo (udžbenik, izvor 12.  ) mišljenje o funkcioniranju države! 

„Bilo koji radnik u par dana može savladati vođenje bilo kojeg ministarstva; to ne zahtijeva nikakvu posebnu sposob-
nost, ni to nije potrebno da poznaju tehničku stranu te djelatnosti, jer će to biti zadatak birokrata, koje ćemo isto tako 
prisiliti na rad kako sad oni prisiljavaju radnike.“ (Lenjin)

a) Definirajte ukratko razlike između dva stava!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

b) Objasnite političku pozadinu dvaju stajališta!

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Otkrijte posljedice dvaju stajališta!

…………………………………………………………………………………………………………………………

Petrogradski sovjet
(proljeće 1917.)

Privremena vlada
(ljeto-jesen 1917.) 

boljševička stranka

 B) C)

A)
 

I. Prvi svjetski rat, revolucije i mirovni ugovori
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3. MIROVNI SPORAZUMI KOJI SU OKONČALI PRVI SVJETSKI RAT

1.   Proučimo karakteristike ratne promidžbe! Analizirajmo plakate! 

a) Ustanovite o plakatima, stajalište koje zaraćene strane prikazuju! Napišite ispod slike ime odgovarajućeg 
saveza!

b) Sakupite zajedničke elemente četiriju plakata (namjera, sadržaj, način prikazivanja itd.)! Definirajte u ne-
koliko rečenica koji se znakovi mogu generalizirati!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

GRUPNI ZADATAK! Projektirajmo suvremeni plakat protiv rata! Formirajmo grupe s po 4-5 osoba i raspra-
vimo tekst, slike, crteže, simbole koji će se pojaviti na plakatu. Ako je moguće sastavimo plakate! (Možemo 
raditi i na računalu!)

2.   Proučimo na temelju teksta težnje Karla IV. za mirom!
„Približava se kraj treće godine rata koji je svijetu donio toliko patnje i žalosti. Svaki narod moga imperija u još većoj slozi 
nego ikada izražava zajedničku želju da čak i kroz najveće žrtve obrani integritet Monarhije. (…)
Francuska je također pokazala sjajne dokaze svoje otpornosti i zanesenosti. (…) Upravo zato velika mi je radost vidjeti 
da, unatoč tome što smo trenutno neprijatelji, moj imperij od Francuske ne razdvaja nikakvo bitno razilaženje ili nacio-
nalni ciljevi, (…) Radi toga (…) daj na znanje tajno i neslužbeno gospodinu Poincaré, predsjedniku francuske republike, 
da ću ja svim sredstvima, svim mojim osobnim utjecajem kod mojih saveznika podržavati opravdane francuske zahtje-
ve za Elzas i Lotaringiju. Što se tiče Belgije, njezin suverenitet treba u potpunosti vratiti (…) Srbiji ćemo vratiti državnu 
samostalnost i kao zalog naše dobre namjere spremni smo joj osigurati povoljan prirodni izlaz na Jadransko more,  dati 
joj široke gospodarske ustupke. (…) kao preduvjet (…) neka raskine sve veze s udrugama i društvima, kojima je cilj 
političko komadanje Monarhije. (…) Događaji koji su se zbivali u Rusiji primoravaju me da se o tom pitanju ne očitujem 
dok se tamo ne formira zakonita i stalna vlada. 
(…) volio bih te zamoliti da mi (…) priopćiš mišljenje prije svega Francuske i Engleske kako bismo na taj način stvorili 
temelj suglasnosti na kojem bi službeni pregovori mogli krenuti i dovesti do rezultata koji bi svima udovoljio. (…)“ 
(Karlo IV., Sikstovo pismo, 1917.)

a) Ukratko opišite vojnu situaciju u vrijeme nastanka ovoga pisma!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

I. Prvi svjetski rat, revolucije i mirovni ugovori
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b) Definirajte točno koji je cilj pisma! ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Podcrtajte u tekstu dio kojim Karlo IV. želi dokazati važnost inicijative! Obrazložite vaš odgovor!

…………………………………………………………………………………………………………………………

d) Sakupite koje je ustupke Karlo obećao Francuzima! Podcrtajte od istih one, ostvarenje kojih je zavisilo 
isključivo od Karla (odnosno Austro-Ugarske Monarhije)!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

e) Zašto je bilo u interesu francuskom premijeru Clemenceau da se sadržaj pisma objavi? ……………

……………………………………………………………………………………………………………

3.    Proučimo točke predsjednika Wilsona ( 1.  )!

a) Ocijenite točke! Popunite tablicu!

Točka Vrsta* Cilj
Kojoj državi vrijeđa 

interese?
Kojoj je državi 

u interesu?

1.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

* Na primjer gospodarski, politički, vojni, diplomatski. 

b) Definirajte na kojim se načelima temelje točke!

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Zaokružite točke koje se po vašem mišljenju mogu tumačiti na više načina! Odaberite jednu i napišite u 
vašoj bilježnici dva različita tumačenja!

d) Sakupite iz dokumenta koje promjene Wilson smatra nužnim u slučaju Austro-Ugarske Monarhije! 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

I. Prvi svjetski rat, revolucije i mirovni ugovori
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4.   Pregledajmo propise njemačkog mirovnog ugovora ( 5.  ) !
a) Popunite tablicu! Definirajte po točkama ciljeve pobjednika i zašto je Njemačku vrijeđala određena 
točka! 

Točke Ciljevi pobjednika Žalbe Njemačke

61.

80.

81.

87.

119.

160.

198.

b) Nabrojite koje je zemljopisne krajeve izgubila Njemačka!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Sastavite izvješće od 12-14 redaka jednom francuskom, a poslije jednom njemačkom časopisu o potpisi-
vanju mirovnog sporazuma, odnosno o sadržaju istoga!

d) Objasnite zašto se Wilsonovo načelo o samoodređenju naroda nije moglo ostvariti u slučaju Austrije! 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

e) Pobjednici su gubitnike prisilili na potpisivanje vrlo strogih i ponižavajućih mirovnih uvjeta. Potražite objaš- 
njenje za to u unutrašnjopolitičkoj situaciji pobjedničkih država!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

5.   Vidi zadatak na stranicama s kartom! 

6.   Proučimo ostvarenje zaštite manjina na temelju tekstualnog izvora 9.   ! 

a) Sakupite koja su prava pojedine točke osigurale manjinama!

Točke Prava

8.

9.

14.

b) Navedite kojoj se organizaciji moglo obratiti žalbom!

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Objasnite zašto je Čehoslovačka prihvatila osiguravanje međunarodnih jamstava!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

d) Zašto su citirane točke navedene u Saint-germainskom mirovnom sporazumu?

…………………………………………………………………………………………………………………………

I. Prvi svjetski rat, revolucije i mirovni ugovori

31592/M_Horvat MF_IV_2016_01_27.indd   17 2/5/16   2:07 PM



18

4. UGARSKA U PRVOM SVJETSKOM RATU, IZBIJANJE REVOLUCIJE 

1.   Analizirajmo stajalište Istvána Tisze na temelju pisma upućenog Franji Josipu ( 3.  ) !

„Vaša Ekscelencijo!
(...) Samo sam nakon audencije imao priliku razgovarati s grofom Berchtoldom i saznati o vašoj namjeri da zlodjelo iz 
Sarajeva iskoristite za obračun sa Srbijom.
U razgovoru s grofom Berchtoldom nisam krio da to smatram kobnom pogreškom i da ni u kom slučaju ne bih preuzeo 
odgovornost. Sve do sada nemamo opravdanu osnovu pozvati Srbiju na odgovornost, odnosno usprkos možebitnih 
smirujućih informacija srpske vlade isprovocirati rat s ovom državom. Najgori mogući locus stand [situacija] za nas 
bi bio, kad bismo pred cijelim svijetom stajali kao narušitelji mira, te isprovocirali jedan veliki rat upravo u 
najnepovoljnijim uvjetima.
Uzevši u obzir trenutnu situaciju na Balkanu i najmanja moja briga bi bila veća od toga da pronađem pogodan casus 
belli [povod za objavu rata]. Kada jednom dođe vrijeme za iznenadni napad, rat se može opravdati različitim uzrocima. Prije 
toga za svaki slučaj trebamo pronaći takvu diplomatsku konstelaciju koja će odnose snaga raspodjeliti povoljnije za 
nas.” (Pismo Istvána Tisze Franji Josipu, 1. srpnja 1914.) 

a) Protumačite dijelove teksta označene različitim oznakama! Prikažite namjere Istvána Tisze! 

Oznaka Tumačenje

kosa slova

masna slova

podcrtana i 
kosa slova

kosa masna 
slova

b) Sakupite zbog kojih je unutrašnjo- i vanjskopolitičkih čimbenika promijenio Tisza svoje prvobitno pro-
turatno stajalište!

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Pripremite izmišljeni intervju s Franjom Josipom I. pod naslovom „Sve sam promotrio i prosudio“! Neka 
vladar odgovorima na novinarska pitanja objasni zašto je pokrenuo rat protiv Srbije! Neka se intervju sastoji 
od 8-12 redaka!

2.   Pregledajmo situaciju zaleđa na temelju izvora na 25. stranici udžbenika ( 4.  – 12.  )! 

a) Sažmite na temelju navedenih gledišta zaključke iz izvora! 

Gledišta Zaključci 

Politička situacija

Gospodarstvo

Društvo

I. Prvi svjetski rat, revolucije i mirovni ugovori
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