Ponedeljek, 6. 4. 2020 – ZGODOVINA
8.a
Draga učenka, dragi učenec.

Kot sem vam zapisala že v četrtek, sem vam za današnje delo pripravila pisno utrjevanje –
preverjanje znanja.
Že prejšnji teden sem vam zapisala, da bomo ocenjevali znanje šele, ko bo primeren čas in
glede na trenutne razmere. Potrebne informacije boste dobili pravočasno.
Vam in vaši družini želim še naprej vse dobro, veliko zdravja in prijaznih trenutkov.
Skupaj zmoremo!
Vaša učiteljica zgodovine, Bojana Morato
bojana.morato@oskosmac.si

V posebnem Wordovem dokumentu je utrjevanje - preverjanje znanja. Zajeta je učna snov
od nastanka ZDA do Ilirskih provinc.
Ker ne želim, da bi preverjanje tiskal/a, dokument ni v pdf obliki.
Odgovore piši neposredno v dokument, svoje odgovore obarvaj z modro ali zeleno barvo,
da bodo vidni.

Rešeno preverjanje mi pošlji na moj e-naslov.
Rešitve preverjanja bom poslala v naslednjih dneh, da ga boš lahko
tudi sam/a pregledal/a.

7.a in 7.b
Pošiljam ti rešitve preverjanja znanja iz ZGO, ki ste ga reševali prejšnji torek (7.a) in prejšnji
četrtek (7.b).
Vse naloge, ki si jih v preverjanju rešil/a napačno, popravi.
Danes najprej preglej svoje odgovore, seštej točke, izračunaj dosežene procente in se
oceni.
Svoj rezultat (dosežene točke, % in oceno mi pošlji na e-naslov, jaz pa ti pošljem svojo, da
jo boš lahko primerjal/a s svojo.

Učna enota:

PREVERJANJE ZNANJA – RIMSKI IMPERIJ

Prag ocenjevanja:

REŠITVE

RIMSKI SVET

IME, PRIIMEK:

33 TOČK
90%=5 (29,5-33)
80%=4 (26-29)
60%=3 (20-25,5)
45%=2 (14,5-19,5)

I.
1.
2.
3.
4.

S ŠTEVILKAMI POVEŽI POJME Z USTREZNIMI RAZLAGAMI
LATIFUNDIJA
LIMES
TOGA
SENAT

(___/2)

_3__OBLAČILO RIMLJANOV
__4_ DRŽAVNI SVET
__1 ZEMLJA V LASTI VELEPOSESTNIKA
_2__ UTRJENA MEJA MED RENOM IN DONAVO

II.

PRIMERJAJ OBLAST V RIMSKI DRŽAVI (kdo in kako je odločal v državi) V ČASU:
(___/3)

KRALJEVINE

Vodil je kralj. Oblast je
dedna.

III.

REPUBLIKE

Državo vodijo izvoljeni
predstavniki – 2 konzula, ki
ju izvoli senat.

CESARSTVA
ZAPIS ENEGA
PRAVILNEGA
DEJSTVA=1 TOČKA)
Državo je vodil cesar, ki je
vladal neomejeno in
samovoljno; poveljeval je
vojski, bil je vrhovni
svečenik, nadzoroval vse
versko in javno življenje.

OBKROŽI PRAVILEN ODGOVOR V OKLEPAJU ALI PA DOPOLNI STAVKE
(___/8)

1. (1t)Prvi naseljenci Apeninskega polotoka so bili:
(ILIRI / ITALIKI / SLOVANI / FENIČANI)

2. (1t)Rimljani so velik del kulture prevzeli od
____Etruščanov__________ in
____Grkov___________.
3. (1t)Dolgo so obdržali plemensko ureditev, v kateri
je imela pomembno vlogo FAMILIA ali DRUŽINA.
Vodil jo je pater familias, to je
__________oče_______. Tako urejeni družini še
danes pravimo PATRIARHAT.

Zemljevid: APRIL Zuljan in partner d.n.o

(1t)Med Judi v Palestini se je v času Rimskega cesarstva širilo upanje v prihod
Odrešenika, ki naj bi ljudi na svetu odrešil trpljenja. V prvem stoletju n. št. se je tako
razširila nova vera, ki se je imenovala___________Krščanstvo_________.
Nauk nove vere je temeljil na enakosti in ljubezni do bližnjega.

4.

(1t)Ob širjenju države v Sredozemlje so Rimljani trčili ob močnega tekmeca, državo
_______Kartagino______, ki je bila feničanska kolonija. Vnele so se
100 letne PUNSKE vojne. Zmagali so Rimljani.

5. (2t)Po zmagi nad Kartažani so si Rimljani začeli priključevati ozemlja,
ki so jih imenovali ___province________________. Prvo priključeno
ozemlje je bila _____________Sicilija_____________.

6. (1t)Najbolj znani rimski vladar, ki je hotel vladati sam, pa mu ni uspelo, ker so ga ubili, je
bil ________Julij Cezar_____________.

IV.

POPRAVI NAPAKE V BESEDILU – NAPAČNO BESEDO PREČRTAJ IN NA ČRTE SPODAJ
V PRAVILNEM ZAPOREDJU ZAPIŠI PRAVILNE. V pomoč so ti spodnje besede
(___/4)

VSAKA PREČRTANA IN POPRAVLJENA NAPAKA (ZAPIS NA ČRTO)=0,5 TOČKE
(mesecem, latinski, cestami, cesarstvo, gladiatorji, koledar, Grkov, Oktavijan)

Rimska država je na višku svoje moči obsegala ozemlje celotnega Sredozemlja. Tedaj,
v času 1. stoletja n. št. je bila po ureditvi kraljevina. Najpomembnejši rimski cesar je
bil Dioklecian. Rimljani so širili antično kulturo, ki so jo v mnogočem prevzeli od
Kitajcev. Govorili so angleški jezik, Julij Cezar je popravil Egipčanski termometer, po
bogovih so dali imena planetom, dojenčkom in dnevom v tednu (kar uporabljamo še
danes), celo državo so povezali z železnicami, gradili so tudi amfiteatre, v katerih so
se, za zabavo Rimljanov, bojevali sužnji – legionarji.

CESARSTVO___
OKTAVIJAN____
GRKOV____
LATINSKI__
KOLEDAR
MESECEM
CESTAMI
GLADIATORJI

V.
-

OPIŠI

(___/4)

(2t)Opiši sužnje v rimski državi (kako so jih dobivali, kakšno delo so opravljali, njihov
položaj)!
Navedba 4 pravilnih dejstev. Vsaka pravilna navedba = 0,5 točke

Sužnji niso imel pravic. Z njimi je razpolagal njihov lastnik, ki jih je imel za »orodje, ki
govori«. Največ sužnjev so pridobivali v vojnah kot vojne ujetnike. Položaj sužnjev je bil
deden. Opravljali so različna dela. Močne moške, ki so bili tudi zdravi so jih izurili za
gladiatorje. Predstavljali so eno tretjino prebivalstva v državi. Lahko, čeprav ne pogosto se je
zgodilo, da je lastnik sužnju podelil svobodo.

-

(2t)S pomočjo zemljevida opiši glavno trgovsko pot na ozemlju današnje Slovenije v
rimskem času – cesta ni vrisana v zemljevidu. Pomagaj si z
zemljevidom v učbeniku, str. 70 (mesta, skozi katere je potekala).

Pravilno zapisana imena vsaj 4 mest; obvezno morata biti navedeni mesti Akvileia
in Petoviona (1T) in še 2 mesti vmes (1T).
Trgovska pot se je pričela ob morju v Akvileji, mimo Ad Pirum (Hrušice), Longatica
(Logatca), Nauportusa (Vrhnike), v Emono (Ljubljana), Atransa (Trojane) v Celeio (Celje)
in do Petovione (Ptuj) v Panoniji.

Vir: Wikipedija

VI.

OKLEPAJU OBKROŽI PRAVILNI ODGOVOR!

(___/4)

(1t)Moč rimske države je temeljila na delu (KIPARJEV/ SUŽNJEV/ BOGATAŠEV).
(1t)Rimska država je bila po svoji ureditvi najprej ( REPUBLIKA/ KRALJEVINA / CESARSTVO),
nato ( CESARSTVO / KRALJEVINA / REPUBLIKA) in nazadnje
(KRALJEVINA / REPUBLIKA / CESARSTVO).
(1t)Mesto Rim sta leta (753. prnš./ 44. prnš / 476 nš.) ustanovila brata (ODISEJ IN TEZEJ/
ROMUL IN REM/ KASTOR IN POLUKS).
(1t)Hanibal je bil ( RIMSKI / KARTAŽANSKI) vojskovodja, ki se je v drugi punski vojni izkazal
zaradi svojega znamenitega pohoda preko Alp s ( KOZAMI / KAMELAMI / SLONI).

VII.

POZORNO PREBERI BESEDILO IN ODGOVORI NA SPODNJA VPRAŠANJA
(___/4)
Mesto Rim si je postopoma podredilo okoliške predele, ki so jih naseljevali drugi latinski
rodovi. Podrejeno prebivalstvo ni pripadalo rimskemu ljudstvu; imenovali so ga »plebsi« .
Plebejci so bili sicer osebno svobodni, vendar niso imeli enakega položaja kot Rimljani, ki so
sami sebe imenovali »patriciji«. Plačevali so davke, uradniške službe jim niso bile dostopne,
celo poroke z Rimljani jim niso bile dovoljene. Plebejci so se borili za svoje pravice okoli 200
let. Šele ko so zagrozili, da se bodo izselili iz rimske države, so patriciji popustili.
(Vir: Škraba, Kosmač, Delovni zvezek za 7/9, str. 29)

1. Katere prebivalce rimske države opisuje zgornje besedilo? __
Besedilo opisuje prebivalce, ki so bili iz drugih latinskih rodov in predelov, ki so jih
Rimljani zasedli / o plebejcih.
2. Zakaj niso pripadali rimskemu ljudstvu?
Ker so bili prebivalci predelov, ki so si jih Rimljani podredili.
_______________________________________________________________
3. Za katere pravice so se borili 200 let?
Borili so se za pravice, ki so jih imeli Rimljani. Plebejci so morali plačevati davke in
nekaterih služb niso mogli opravljati (uradniške).
_______________________________________________________________
4. Na kakšen način so »premagali« Rimljane?
Zagrozili so jim, da se bodo izselili iz rimske države.

VIII.

OPIŠI, KAJ PREDSTAVLJATA SPODNJI SLIKI?
(___/4)
(1t) Kipec predstavlja volkuljo z Romulom in Remom.
(1t) kratek opis legende: Po legendi naj bi brata Romul in Rem
ustanovila mesto Rim. Dvojčka je vzgojila volkulja. Bila sta sinova
svečenice Ree Silvije in boga Marsa. Njun stric Amulij, je želel zasesti
prestol. Zato je ukazal, da dojenčka vržejo v reko Tibero. Našla in
vzgajala ju je volkulja.
Ko sta brata odrasla, sta maščevala krivico, ki jima jo je storil stric. Na 7
gričih sta ustanovila mesto. Vendar sta se sprla zaradi imena. Romul je
ubil Rema. Od tod ime Roma – Rim.

(1t) Na sliki je legionar, rimski vojak.
R

(1t) kratek opis vojaka: Nosili so kratek meč, ščit, čelado, oklep. Obute so
imeli sandale.

