
KORIJENI KRŠĆANSTVA NA HRVATSKIM PROSTORIMA 
 

1. Prema nekim predajama kršćanstvo se na hrvatskim prostorima pojavilo već u …………… stoljeću. 
 

2. Stari naziv za područje nastanjeno ilirskim plemenima je: 
 

a) Ilirik 

b) Kolerik 

c) Dalmacija 
 

3. Kršćanstvo se brzo širilo zahvaljujući pokretljivosti  

                       …………………………….., ………………………… i robova,  

                                            dobrim putovima, a većina stanovništva služila se istim   

                                            …………………………. 

4. Kršćanstvo se pojavilo kao ……………………………                 

                                            ………………………. .   

              Ljudi su rado prihvaćali poruku da …………… bez iznimke ljubi sve   

                       ljude i da je ………….………  oslobodio svakog čovjeka. 
 

5. Evanđelje Kristovo prvi je Dalmacijom pronio: 
 

d) sv. Pavao 

e) Tit Pavlov učenik 

f) Sv. Petar 
 

6. Riješi križaljku 
 

1. Metropolijsko  sjedište  Dalmacije  na    

    mjestu  današnjeg  Solina 

2. Svetac  iz  Istre  mučen za vrijeme   

    Dioklecijanovih  progona  

3. Splitski  svetac  i  mučenik 

4. Učenik  sv. Pavla  koji  je  boravio  i   

    propovijedao  u  Dalmaciji 

5. Područje  nastanjeno  ilirskim plemenima 

6. Rimski  car  poznat  po  progonima   

    kršćana  i  po  palači  u  Splitu 

7. Najstarija  sačuvana  knjiga  u  Hrvatskoj;  

    Splitski . . . 

8. Metropolijsko  sjedište  Panonije 

9. Crkvena  pokrajina  koja  obuhvaća   

    nekoliko  biskupija 

10. Sv. Anastazija, srijemska mučenica i    

     zaštitnica grada  Zadra 

11. Rimska  vlast  vršila je organizirano   

      protiv  kršćana... 
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Ako  si  ispravno  riješio  križaljku  u  obojenim  poljima  dobit  ćeš  ime sisačkog  biskupa  koji  je  

umro  mučeničkom  smrću. _____________________________ 

 

7. Čije je relikvije biskup Donat u IX stoljeću iz Carigrada donio u Zadar?  

 

………………………………………………………………………….. 
 

8. Za vrijeme Dioklecijanovih progona mučeničku smrt podnio je sisački biskup  

 

………………………… i solinski biskup ……………………….  . 

 

 

9. Crkva je ……………. godine, ……………………….. ediktom dobila              

 

                                               slobodu i svoje djelovanje na našim prostorima oko dva središta.   

 

                                               Metropolijsko sjedište Dalmacije bila je ……………………………, a   

                                                

                                               Panonije ………………………... . 

 

10.  Najstarija sačuvana knjiga u Hrvatskoj i jedan od najdragocjenijih  
 

spomenika je …………………………………………………………… 
 

11. Poznati crkveni naučitelj i prevoditelj Biblije, a potječe iz Dalmacije je: 

 

a) sv. Kvirin 

b) sv. Mavro 

c) sv. Jeronim 

d) sv. Irenej 

12. U trećem stoljeću biskupska sjedišta bila su u ……………………… , ……………………… , 

 

             ……………………………, …………………………… i …………………………… . 

 

13. Sirmij su razorili ……………… , a Salonu ……………… . 

 

14. Novi procvat kršćanstvo je na području Panonije i Dalmacije doživjelo u ………………… stoljeću. 

 

15. Podcrtaj imena svetih mučenika koji su pogubljeni na hrvatskim prostorima  

      MAVRO         VALENTIN         LUCIJA          ANASTAZIJA         KVIRIN          PETAR            

      DUJAM      VENANCIJE          KATARINA         CECILIJA 

 

 

 

ime __________________ ,   prezime ____________________  8 ___ 

 

http://vjeronaucni-portal.com 

http://vjeronaucni-portal.com/

