
GIK, 3. razred gimnazije - povijest 

Školska godina 2020/21. 

MarijanaVlatko Bozzi prof. 

Tema Ishodi Nastavna tema, blok sat MPT Mjesec 

1. Politički razvoj velikih 

europskih država u 18. 

stoljeću. Uloga Vojne 

krajine u habsburškim 

ratovima 18. stoljeća 

 

 

 

 

 

POV SŠ D.3.1. Učenik 

tumači uzroke i posljedice 

nacionalnih pokreta, 

ideologija i ratova u svijetu, 

kao i u hrvatskim zemljama 

do početka 20. stoljeća 

POV SŠ D.3.2. Učenik 

klasificira modele i različite 

koncepte nacionalnih 

integracija u svijetu i na 

prostoru hrvatskih zemalja 

1. Prosvjetiteljstvo - 

intelektualni i duhovni 

pokret 18. st. (2) 

2. Prosvijećeni 

apsolutizam u Europi (2) 

3. Rusija u 18. stoljeću 

(2) 

4. Osmansko carstvo u 

18. st. (2) 

 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

Rujan, 8 

2. Društveni razvoj i 

društvene promjene u 

hrvatskim zemljama u 

Habsburškoj Monarhiji 

tijekom 18. stoljeća: 

utjecaj prosvijećenog 

apsolutizma i 

teritorijalnih promjena na 

razvoj društva 

 

 

 

 

 

POV SŠ A.3.1. Učenik 

procjenjuje društvene 

promjene i migracije u 

svijetu i Hrvatskoj od 18. 

stoljeća do početka 20. 

stoljeća. 

 

 

5. Habsburška monarhija 

u doba prosvijećenog 

apsolutizma (2) 

6. Teritorijalne promjene 

kao posljedica ratova 

protiv Turaka u 18. st. (2) 

7. Društvo Habsburške 

monarhije u 18. stoljeću 

(2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

Listopad, 8 



3. Utjecaji 

prosvjetiteljstva na razvoj 

ekonomskih teorija i 

gospodarski razvoj 

Europe i hrvatskih 

zemalja 

 

 

 

 

 

POV SŠ B.3.1. Učenik 

prosuđuje različitost i 

dinamiku gospodarskih 

promjena u svijetu i 

hrvatskim zemljama od 18. 

do početka 20. stoljeća. 

8. Ekonomske teorije i  

praksa pod utjecajem 

prosvjetiteljstva (2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

 

4. Utjecaji ideja 

prosvjetiteljstva na 

hrvatske prostore 

 

 

 

 

 

POV SŠ B.3.1. Učenik 

prosuđuje različitost i 

dinamiku gospodarskih 

promjena u svijetu i 

hrvatskim zemljama od 18. 

do početka 20. stoljeća. 

9. Utjecaj prosvjetiteljstva 

na hrvatskim prostorima 

(2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

Studeni, 8 

5. Doba revolucija: 

utjecaji ideologija i 

građanskih revolucija 18. 

i 19. stoljeća na razvoj 

hrvatskih zemalja i 

oslobodilačke pokrete u 

Osmanskom Carstvu 

 

 

 

 

 

POV SŠ D.3.1. Učenik 

tumači uzroke i posljedice 

nacionalnih pokreta, 

ideologija i ratova u svijetu, 

kao i u hrvatskim zemljama 

do početka 20. stoljeća 

POV SŠ D.3.2. Učenik 

klasificira modele i različite 

koncepte nacionalnih 

integracija u svijetu i na 

prostoru hrvatskih zemalja 

10. Prosvjetiteljstvo u 

Europi i Hrvatskoj (2)  

11. Postanak i širenje 

SAD (2) 

12. Francuska građanska 

revolucija  krajem 18. i 

poč. 19. st. (2) 

13. Napoleonovo doba (2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinac, 6 



6. Od revolucije prema 

građanskom društvu: 

transformacija staleških 

društava prema 

građanskom društvu i 

stvaranje modernih nacija 

 

 

 

 

 

POV SŠ A.3.1. Učenik 

procjenjuje društvene 

promjene i migracije u 

svijetu i Hrvatskoj od 18. 

stoljeća do početka 20. 

stoljeća. 

 

14. Proljeće naroda (2) 

15. Od staleškog do 

građanskog društva (2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

 

7. Doba nacija: modeli 

nacionalnih integracija i 

hrvatske zemlje u 

kontekstu političkih 

ideologija i koncepcija 

preustroja Habsburške 

Monarhije (centralizam, 

dualizam, trijalizam, 

federalizam) 

 

 

 

 

 

 

POV SŠ D.3.1. Učenik 

tumači uzroke i posljedice 

nacionalnih pokreta, 

ideologija i ratova u svijetu, 

kao i u hrvatskim zemljama 

do početka 20. stoljeća 

POV SŠ D.3.2. Učenik 

klasificira modele i različite 

koncepte nacionalnih 

integracija u svijetu i na 

prostoru hrvatskih zemalja 

16. Doba nacija u Europi 

do sredine 19. st. (2) 

17. Doba nacija u Europi 

u dr. pol. 19. st. (2) 

18. Hrvatski nacionalni 

pokret (2) 

19. Hrvatske zemlje u 

kontekstu političkih 

ideologija i koncepcija 

preustroja Habsburške 

monarhije (2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

Siječanj, 6 

 

 

 

 

 

 

Veljača, 8 

8. IZBORNA TEMA( 

prijedlog): Romantizam i 

ideja slobode u umjetnosti 

i književnosti 

 

 

POV SŠ E.3.1. Učenik 

vrednuje kulturno 

stvaralaštvo, filozofske 

pravce i umjetničke stilove u 

svijetu, Europi i Hrvatskoj od 

20. Romantizam i ideja 

slobode u umjetnosti i 

književnosti (2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

 



 

 

 

18. stoljeća do početka 20. 

stoljeća. 

9. Položaj i uloga Crkve u 

19. stoljeću. 

Konfesionalni odnosi 

među crkvama i 

sekularizacija školstva 

 

POV SŠ E.3.1. 

Učenik vrednuje kulturno 

stvaralaštvo, filozofske 

pravce i umjetničke stilove u 

svijetu, Europi i Hrvatskoj od 

18. stoljeća do početka 20. 

stoljeća. 

21. Položaj i uloga crkve 

u 19. st. (2) 

  

10.  Utjecaj društvenoga 

razvoja i obrazovanja na 

razvoj znanosti od 18. 

stoljeća do početka 20. 

stoljeća 

 

 

 

 

 

 

 

POV SŠ C.3.1. Učenik 

prosuđuje povezanost 

industrijskih revolucija, 

znanosti i obrazovanja s 

razvojem nacija i 

nacionalizama. 

22. Razvoj znanosti od 

18. do početka 20. 

stoljeća (2) 

23. Stoljeće nacija (2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

 

 

 

Ožujak 8 

11. Ključni izumi i 

znanstvena otkrića kao 

pokretači industrijskih 

revolucija i mijena u 

svakodnevnom životu 

 

 

 

 

 

POV SŠ C.3.1. Učenik 

prosuđuje povezanost 

industrijskih revolucija, 

znanosti i obrazovanja s 

razvojem nacija i 

nacionalizama. 

24. Promjene u 

svakodnevnom životu kao 

posljedica znanstvenih 

otkrića i industrijskih 

revolucija (2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

 



12. Veliki znanstvenici 

19. st.  

POV SŠ C.3.1. 

Učenik prosuđuje povezanost 

industrijskih revolucija, 

znanosti i obrazovanja s 

razvojem nacija i 

nacionalizama. 

25. Veliki znanstvenici  

19. st. (2) 

  

13. Atlantska trgovina i 

agrarna revolucija. Rast 

gospodarstva pod 

utjecajem industrijskih 

revolucija 

 

 

 

 

 

POV SŠ B.3.1. Učenik 

prosuđuje različitost i 

dinamiku gospodarskih 

promjena u svijetu i 

hrvatskim zemljama od 18. 

do početka 20. stoljeća. 

26. Rast gospodarstva kao 

posljedica industrijskih 

revolucija (2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

 

14. Modernizacija i 

demografski rast: razvoj 

društva u svijetu, Europi i 

Hrvatskoj u drugoj 

polovici 19. stoljeća i na 

početku 20. stoljeća. 

 

 

 

 

 

POV SŠ A.3.1. Učenik 

procjenjuje društvene 

promjene i migracije u 

svijetu i Hrvatskoj od 18. 

stoljeća do početka 20. 

stoljeća. 

27. Društveni razvoj u dr. 

pol. 19. st. i početkom 20. 

stoljeća u Europi i 

Hrvatskoj (2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

Travanj, 6 

15. IZBORNA 

TEMA(prijedlog): 

Položaj seljačke/radničke 

obitelji i socijalna 

obespravljenost 

POV SŠ A.3.1. Učenik 

procjenjuje društvene 

promjene i migracije u 

svijetu i Hrvatskoj od 18. 

28. Položaj radničke 

obitelji i socijalna 

obespravljenost (2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

 



 

 

 

 

 

stoljeća do početka 20. 

stoljeća. 

16. Gospodarski učinci 

modernizacijskih procesa 

u hrvatskim zemljama u 

19. stoljeću i na početku 

20. stoljeća. 

 

 

 

 

 

POV SŠ B.3.1. Učenik 

prosuđuje različitost i 

dinamiku gospodarskih 

promjena u svijetu i 

hrvatskim zemljama od 18. 

do početka 20. stoljeća. 

29. Gospodarski učinci 

modernizacijskih procesa 

u hrvatskim zemljama u 

19. st. i na početku 20. st. 

(2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

 

17. Klasicizam, 

romantizam, 

impresionizam, moderna i 

secesija na hrvatskim 

prostorima. 

 

 

 

 

 

POV SŠ E.3.1. 

Učenik vrednuje kulturno 

stvaralaštvo, filozofske 

pravce i umjetničke stilove u 

svijetu, Europi i Hrvatskoj od 

18. stoljeća do početka 20. 

stoljeća. 

30. Umjetnost 19. stoljeća 

u Hrvatskoj (2) 

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

Svibanj, 8 

18. Od kolonijalizma do 

imperijalizma: Uzroci i 

tijek Prvoga svjetskog 

rata te položaj hrvatskih 

zemalja na početku 20. 

stoljeća  

 

POV SŠ D.3.1. 

Učenik tumači uzroke i 

posljedice nacionalnih 

pokreta, ideologija i ratova u 

svijetu, kao i u hrvatskim 

zemljama do početka 20. 

stoljeća 

31. Od kolonijalizma do 

imperijalizma (2) 

32. Imperijalistički savezi 

(2) 

33. Prvi svjetski rat (2) 

34. Prvi svjetski rat (2);  

uku A.4/5.1. , uku 

A.4/5.2.,  

ikt A 4. 1., osr B 4.2., osr 

A 4.3. , B.4.1.B , 

 

 

 

 

 

Lipanj, 4 



 

 

 35. Hrvatske zemlje 

početkom 20. st.i tijekom 

I. svjetskog rata(2)  

 

  70   

  


