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Revizija testova sa Županijskog natjecanja iz Povijesti: 1. kategorija: 7. razred 

Pojašnjenja:  

Županija: Grad Zagreb 

13808 Sinteza 

3. 1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 62 boda  

13280 SREĆA 

1. 1.  napisao proraz umjesto poraz / minus 1 bod 

3. 1. gubi bod mađarski  jezik velikim slovom napisan (trebalo malim slovom) / minus 1 bod 

5. 1. netočan odgovor: Kao mogući odgovori priznaju se: stvaranje slobodne hrvatske države 
/ sastavljanje hrvatske narodne vlade / osnivanje hrvatske narodne vlade / slobodna 
hrvatska država / hrvatska narodna vlada  /minus 1 bod 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod  

13.2. pogrešno napisan odgovor (napisao poboljšanje odnosa, odgovor je općenit, nije 
precizan) /Kao mogući odgovori priznaju se: Zagovarao je dogovor Hrvatske i Austrije jer je 
smatrao da Austrija za Hrvatsku predstavlja manju opasnost nego Ugarska. / Isticao je da bi se 
Hrvati trebali dogovoriti s Austrijancima o državnom uređenju prije nego to učine                
Mađari. /  Zalagao se za politiku suradnje s bečkim dvorom./ minus 1 bod 

23.1. prepravljan odgovor se ne boduje/  minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 56 bodova 

 

24336 Antropos  

3. 1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 

8.2.Tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću (prepisao cijelu rečenicu) /  Ovdje smo spalili 
zastavu i poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 
bod  

25.2. napisao Josif (Josip Runjanin)  uvažava se/ dodati 1 bod  

Ukupno nakon revizije: 60 bodova 
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54326 Andrija 

5.1. netočan odgovor / Kao mogući odgovori priznaju se: stvaranje slobodne hrvatske države 
/ sastavljanje hrvatske narodne vlade / osnivanje hrvatske narodne vlade / slobodna hrvatska 
država / hrvatska narodna vlada / minus 1 bod 

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 59 bodova 

 

35280 Vila 

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 57 bodova   

 

CAR 06058 

5.2. netočan odgovor / Kao mogući odgovori priznaju se: Stranka (Stranka prava) je optužena 
za veleizdaju pa je privremeno morala obustaviti svoju djelatnost. / Stranka prava je 
zabranjena. / Ante Starčević osuđen je na zatvorsku kaznu. / Ante Starčević, drugi vođa stranke 
(Stranke prava), bio je uhićen i zatvoren. / Stranka je zabranjena. / Zabranjena je. / Bila je 
zabranjena. /minus 1 bod 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora /Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo /minus 1 bod 

10.   netočno spojeni parovi /minus 1 bod 

16. dva para nisu ispravno upisana /minus 2 boda   

Ukupno nakon revizije: 52 boda 

 

50970 Garfild 

1.1. nedostaje Francuska / Kao mogući odgovori priznaju se: Ratni poraz Habsburške 
Monarhije protiv Pijemonta i Francuske. / Ratni poraz Habsburške Monarhije protiv Pijemonta 
i Francuske 1859. godine. / Austrijska vojska poražena je 1859. godine u ratu protiv Sardinije 
(Pijemonta) i Francuske. / Austrijska je vojska doživjela dva velika poraza u ratu protiv 
Kraljevine Sardinije i Pijemonta te Francuske. / Poraz u ratu protiv Francuske i Pijemonta. / 
Poraz 1859. godine u ratu protiv Kraljevine Pijemonta i Sardinije. / minus 1 bod  

3. 1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 
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5.2. nisu je ukinuli već je privremeno zabranjena /Kao mogući odgovori priznaju se: Stranka 
(Stranka prava) je optužena za veleizdaju pa je privremeno morala obustaviti svoju djelatnost. 
/ Stranka prava je zabranjena. / Ante Starčević osuđen je na zatvorsku kaznu. / Ante Starčević, 
drugi vođa stranke (Stranke prava), bio je uhićen i zatvoren. / Stranka je zabranjena. / 
Zabranjena je. / Bila je zabranjena. / minus 1 bod 

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

16. samo su dva para dobro spojena. /minus 2 boda  

Ukupno nakon revizije: 49 bodova 

 

Split 00007 

1.1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 

3.1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

6.2. prepravljeni odgovori se ne boduju / minus 1 bod 

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

13.2. netočan odgovor / Kao mogući odgovori priznaju se: Zagovarao je dogovor Hrvatske i 
Austrije jer je smatrao da Austrija za Hrvatsku predstavlja manju opasnost nego Ugarska. / 
Isticao je da bi se Hrvati trebali dogovoriti s Austrijancima o državnom uređenju prije nego to 
učine                Mađari. /  Zalagao se za politiku suradnje s bečkim dvorom. /minus 1 bod 

20.2. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 48 bodova 

 

31848 Proljeće 

3. 1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 

5.2. nije ukinuta već je dobila zabranu djelovanja. / Kao mogući odgovori priznaju se: Stranka 
(Stranka prava) je optužena za veleizdaju pa je privremeno morala obustaviti svoju djelatnost. 
/ Stranka prava je zabranjena. / Ante Starčević osuđen je na zatvorsku kaznu. / Ante Starčević, 
drugi vođa stranke (Stranke prava), bio je uhićen i zatvoren. / Stranka je zabranjena. / 
Zabranjena je. / Bila je zabranjena. /minus 1 bod 
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6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

16. pogrešno bodovanje, jedan točan/minus 1 bod  

Ukupno nakon revizije: 50 bodova 

 

Bonaparte 72391 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 52 boda 

 

13456 KLUPA 

3. 1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 51 bod 

 

12331 PUŽ 

3. 1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

6.2. nije pisan odgovor iz izvora /Kao mogući odgovori priznaju se: opći dogovor putem 
odborskih rasprava između sabora Kraljevine Ugarske i sabora Kraljevina Hrvatske, Slavonije i 
Dalmacije / između sabora Kraljevine Ugarske i sabora Kraljevina Hrvatske, Slavonije i 
Dalmacije/ minus 1 bod 
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13.1. netočan odgovor /Kao mogući odgovori priznaju se: Obnova odnosa s Ugarskom 
priznanjem neovisnosti, samostalnosti, ravnopravnosti Hrvatske te njezine teritorijalne 
cjelovitosti. / Obnova unije s Ugarskom, ako ona prizna nezavisnost i teritorijalnu cjelovitost 
Trojedne Kraljevine (hrvatskih zemalja). / Banska Hrvatska može ući u novi savez s Ugarskom 
pod uvjetom da se prethodno ujedine sve hrvatske zemlje i da se prizna hrvatska 
samostalnost. / Suradnja s Ugarskom uz uvjet da Ugarska prizna ravnopravnost i teritorijalnu 
cjelovitost Hrvatske (sjedinjenje Banske Hrvatske sa Slavonijom, Dalmacijom, Vojnom 
krajinom, Rijekom i Međimurjem). / minus 1 bod 

17.2. netočan odgovor/ Kao mogući odgovori priznaju se: Zato što su u Zajednički/Ugarski 
sabor odlazili samo kada su išli po dnevnice. / Hrvatski predstavnici (zastupnici) u Zajedničkom 
(Ugarskom) saboru slabo su poznavali mađarski jezik i nisu mogli pratiti rad parlamenta 
(Sabora). Zato su u Sabor odlazili samo kada su išli po dnevnice. / minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 49 bodova 

 

55135 Mačka 

5.1. netočan odgovor/ Kao mogući odgovori priznaju se: stvaranje slobodne hrvatske države / 
sastavljanje hrvatske narodne vlade / osnivanje hrvatske narodne vlade / slobodna hrvatska 
država / hrvatska narodna vlada /minus 1 bod 

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 52 boda 

 

03528 Sunčica 

5.2. netočan odgovor/ Kao mogući odgovori priznaju se: Stranka (Stranka prava) je optužena 
za veleizdaju pa je privremeno morala obustaviti svoju djelatnost. / Stranka prava je 
zabranjena. / Ante Starčević osuđen je na zatvorsku kaznu. / Ante Starčević, drugi vođa stranke 
(Stranke prava), bio je uhićen i zatvoren. / Stranka je zabranjena. / Zabranjena je. / Bila je 
zabranjena. /minus 1 bod 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

13.1. netočan odgovor/ Kao mogući odgovori priznaju se: Obnova odnosa s Ugarskom 
priznanjem neovisnosti, samostalnosti, ravnopravnosti Hrvatske te njezine teritorijalne 
cjelovitosti. / Obnova unije s Ugarskom, ako ona prizna nezavisnost i teritorijalnu cjelovitost 
Trojedne Kraljevine (hrvatskih zemalja). / Banska Hrvatska može ući u novi savez s Ugarskom 
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pod uvjetom da se prethodno ujedine sve hrvatske zemlje i da se prizna hrvatska 
samostalnost. / Suradnja s Ugarskom uz uvjet da Ugarska prizna ravnopravnost i teritorijalnu 
cjelovitost Hrvatske (sjedinjenje Banske Hrvatske sa Slavonijom, Dalmacijom, Vojnom 
krajinom, Rijekom i Međimurjem). /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 50 bodova 

 

29409 ZIGGY  

Pogreška Županijskog povjerenstva u zbrajanju bodova (jedan bod više) 

1.1. nedostaje  Francuska / minus 1 bod 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

16. nisu spojeni parovi /minus 2 boda  

Ukupno nakon revizije: 49 bodova 

 

59471 Charlie  

3. 1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

13.1. netočan odgovor/ Kao mogući odgovori priznaju se: Obnova odnosa s Ugarskom 
priznanjem neovisnosti, samostalnosti, ravnopravnosti Hrvatske te njezine teritorijalne 
cjelovitosti. / Obnova unije s Ugarskom, ako ona prizna nezavisnost i teritorijalnu cjelovitost 
Trojedne Kraljevine (hrvatskih zemalja). / Banska Hrvatska može ući u novi savez s Ugarskom 
pod uvjetom da se prethodno ujedine sve hrvatske zemlje i da se prizna hrvatska 
samostalnost. / Suradnja s Ugarskom uz uvjet da Ugarska prizna ravnopravnost i teritorijalnu 
cjelovitost Hrvatske (sjedinjenje Banske Hrvatske sa Slavonijom, Dalmacijom, Vojnom 
krajinom, Rijekom i Međimurjem). /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 50 bodova 

 

 

 

 



7 
 

Dinamo 22008 

3. 1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod  

5.2. netočan odgovor/ Kao mogući odgovori priznaju se: Stranka (Stranka prava) je optužena 
za veleizdaju pa je privremeno morala obustaviti svoju djelatnost. / Stranka prava je 
zabranjena. / Ante Starčević osuđen je na zatvorsku kaznu. / Ante Starčević, drugi vođa 
stranke (Stranke prava), bio je uhićen i zatvoren. / Stranka je zabranjena. / Zabranjena je. / 
Bila je zabranjena. /minus 1 bod 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

13.1. netočan odgovor/ Kao mogući odgovori priznaju se: Obnova odnosa s Ugarskom 
priznanjem neovisnosti, samostalnosti, ravnopravnosti Hrvatske te njezine teritorijalne 
cjelovitosti. / Obnova unije s Ugarskom, ako ona prizna nezavisnost i teritorijalnu cjelovitost 
Trojedne Kraljevine (hrvatskih zemalja). / Banska Hrvatska može ući u novi savez s Ugarskom 
pod uvjetom da se prethodno ujedine sve hrvatske zemlje i da se prizna hrvatska 
samostalnost. / Suradnja s Ugarskom uz uvjet da Ugarska prizna ravnopravnost i teritorijalnu 
cjelovitost Hrvatske (sjedinjenje Banske Hrvatske sa Slavonijom, Dalmacijom, Vojnom 
krajinom, Rijekom i Međimurjem). /minus 1 bod 

16. nisu spojeni parovi /minus 2 boda  

20. 1. pogreške u velikom i malom slovu /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 45 bodova 

 

85808 Ara 

1.1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 50 bodova 
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88888 Argo  

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

17.2. netočan odgovor / Kao mogući odgovori priznaju se: Zato što su u Zajednički/Ugarski 
sabor odlazili samo kada su išli po dnevnice. / Hrvatski predstavnici (zastupnici) u Zajedničkom 
(Ugarskom) saboru slabo su poznavali mađarski jezik i nisu mogli pratiti rad parlamenta 
(Sabora). Zato su u Sabor odlazili samo kada su išli po dnevnice.  /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 50 bodova 

 

50234  Kamen 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

17.2. netočan odgovor/ Kao mogući odgovori priznaju se: Zato što su u Zajednički/Ugarski 
sabor odlazili samo kada su išli po dnevnice. / Hrvatski predstavnici (zastupnici) u Zajedničkom 
(Ugarskom) saboru slabo su poznavali mađarski jezik i nisu mogli pratiti rad parlamenta 
(Sabora). Zato su u Sabor odlazili samo kada su išli po dnevnice. /minus 1 bod 

20.1. malo i veliko slovo/ Bjelovarsko-križevačka županija, Varaždinska županija, Virovitička 
županija / minus 1 bod 

20.2. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu /minus 2 boda 

24. zaokruženo više tvrdnji nego što je traženo u zadatku / minus 2 boda 

Ukupno nakon revizije: 45 boda 

 

50000 Vrba  

3. 1. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 

6.1. odgovor mora biti rečenica ili dio rečenice iz povijesnog izvora / Kao mogući odgovori 
priznaju se: Oni sačinjavaju posebno, s ugarskom krunom spojeno tijelo. / s ugarskom krunom 
spojeno tijelo/ minus 1 bod  

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 49 bodova 
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21708 Pingvin 

3. 1. gubi bod zbog prepravljanja/ minus 1 bod 

5.2. netočan odgovor/ Kao mogući odgovori priznaju se: Stranka (Stranka prava) je optužena 
za veleizdaju pa je privremeno morala obustaviti svoju djelatnost. / Stranka prava je 
zabranjena. / Ante Starčević osuđen je na zatvorsku kaznu. / Ante Starčević, drugi vođa stranke 
(Stranke prava), bio je uhićen i zatvoren. / Stranka je zabranjena. / Zabranjena je. / Bila je 
zabranjena./minus 1 bod 

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

19. gubi bod pogreške u velikom i malom slovu / minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 47 bodova 

 

Hortenzija 19837 

Pogreška Županijskog povjerenstva u zbrajanju bodova (jedan bod više) 

1.1.netočan odgovor / minus 1 bod 

5.2. netočan odgovor/ Kao mogući odgovori priznaju se: Stranka (Stranka prava) je optužena 
za veleizdaju pa je privremeno morala obustaviti svoju djelatnost. / Stranka prava je 
zabranjena. / Ante Starčević osuđen je na zatvorsku kaznu. / Ante Starčević, drugi vođa stranke 
(Stranke prava), bio je uhićen i zatvoren. / Stranka je zabranjena. / Zabranjena je. / Bila je 
zabranjena./minus 1 bod 

8.2. tražio se odnos prema kralju ne i Jelačiću i/ ili Mađarima /  Ovdje smo spalili zastavu i 
poviknuli: „Živio hrvatski kralj!“ / „Živio hrvatski kralj!“ / Živio hrvatski kralj! /minus 1 bod 

22.1. pogrešno napisano prezime/ Josip Juraj Strossmayer / minus 1 bod 

Ukupno nakon revizije: 46 bodova 

 

 

 

 

 

 

 


