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 Kako je potekal razvoj v kameni dobi 

 
1. Zakaj imenujemo najstarejše obdobje človeštva kamena doba – 2? 
 
2. Zapiši, kako delimo kameno dobo in časovno opredeli posamezna obdobja - 3. 

 
3. Razčleni, zakaj je bil razvoj govora pomemben za človeka - 5. 

 
4. Zapiši 6 razvojnih stopenj človeka v pravilnem časovnem zaporedju - 2. 

 
5. Primerjaj neandertalce in kromanjonce - 4. 

 
6. Razčleni posledice neolitske revolucije - 5. 

 
 

Kakšno je bilo življenje človeka v kameni dobi 
 
Življenje lovcev in nabiralcev  

 

 
1. Opiši podnebje, ki je bilo značilno za starejšo kameno dobo - 2. 

 
2. S katerimi dejavnostmi so se preživljali in v kakšne skupine so se družili ljudje v starejši 

kameni dobi  - 3.   
 

3. Primerjaj delo žensk in moških v starejši kameni dobi – 4. 
 

4. Razčleni tehniko izdelave orodja v starejši kameni dobi - 5. 
 

Življenje poljedelcev 
 

1. Zapiši, kje se je najprej pojavilo poljedelstvo in kako imenujemo to območje. - 2 
 
2. S katerimi dejavnostmi so se preživljali ljudje v mlajši kameni dobi. - 3   
 
3. Primerjaj pojme nabiralništvo, požigalništvo, ralo – 4. 
 
4. Razčleni nastanek poljedelstva in obrti v neolitiku. - 5 
 

Kakšno je bilo življenje človeka v dobi kovin  

 
1. Naštej kovine, ki so jih ljudje najprej odkrili in uporabljali.- 2 

 
2. Zapiši, kako delimo dobo kovin. – 3 

  
3. Razčleni pojav menjalne trgovine – 4 

 
4. Razčleni pojav zasebne lastnine in preoblikovanje človeške družbe. -5 
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Od piščali do vaške situle - prazgodovina na Slovenskem  

 
1. Imenuj tri najdišča starejše kamene dobe na Slovenskem. – 2 
 
2. Opiši življenje koliščarjev. – 3 
 
3. Primerjaj razširjenost najdb iz prazgodovine na Slovenskem. – 4 
 
4. Razčleni poselitev in gospodarstvo na našem ozemlju v železni dobi - 5 

 

Dosežki v umetnosti in duhovni svet 

 
1. Naštej 3 primere umetniških stvaritev iz prazgodovine. – 2 

 
2. Opiši sliko iz jame Lascaux. – 3 

 
3. Razčleni verovanje v prazgodovini. – 4 

 
4. Razčleni pojem situlske umetnosti. - 5 

 

STARI VEK 

Kako in kje so nastale prve civilizacije 

 

 

1. Naštej 6 civilizacij starega veka. – 2 
 
2. Razloži, kaj je civilizacija. – 3 
 
3. Razloži pojem rodovitni polmesec. – 3 
 
4. Opiši namakalno poljedelstvo. – 3 
 
5. Opiši značilnosti prvih držav. – 4 
 
6. Razčleni nastanek in razvoj civilizacije na območju Mezopotamije. - 5 
 

Kako so se razvijale prve civilizacije ob Sredozemlju 

 
1. Imenuj prvo visoko kulturo ob Nilu. – 2 

 
2. Razloži pojem »dar reke Nil« in naštej obdobja egiptovske zgodovine. – 3 
 
3. Primerjaj pojma Zgornji Egipt in Spodnji Egipt. – 4 
 
4. Razčleni vzpon in padec Novega kraljestva. – 5 
 
5. Kje so se pred okoli 4000 leti naselili Hebrejci? – 2 
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6. Kakšna je bila judovska vera? – 3 
 
7. Razčleni pomen judovske kulture za zahodno civilizacijo. – 4 
 
8. Razčleni razvoj judovstva, judovske vere in države. - 5 

 

Veliki imperiji ob vzhodnem Sredozemlju 

 
1. Kaj je obsegala asirska država. – 3 

 
2. Imenuj imperije, ki so nastali na območju Mezopotamije. -2 

 
3. Primerjaj asirsko in perzijsko osvajalno politiko. – 4 

 
4. Razčleni pojem svetovne države in vzroke za uspešno vladanje perzijskih kraljev. – 5 

 
5. Kaj je najpomembnejša zapuščina Feničanov za zahodno kulturo? – 2 

 
6. Kakšno obliko države so poznali Feničani? – 3 

 
7. Primerjaj pojma kolonija in mestna država. – 4 

 
8. Razčleni vzpon Feničanov. - 5 

 

Kakšna je bila družba prvih civilizacij 

 
1. Naštej 5 družbenih skupin v starem Egiptu. - 2 

 
2. Opiši piramido družbenih skupin v starem Egiptu. - 3 

 
3. Opiši namakalno poljedelstvo. – 3 

 
4. Primerjaj razvoj obrti v mestih starega veka. - 4 

 
5. Razčleni pomen mest v obdobju prvih civilizacij. - 5  

 

Kulturna dediščina starih civilizacij 

 
1. Imenuj arhitekturne dosežke prvih civilizacij. - 2 

 
2. Naštej znanosti starih civilizacij in naštej njihove dosežke. - 3 

 
3. Opiši razvoj pisave prvih civilizacij rodovitnega polmeseca. – 3 

 
4. Primerjaj verovanje Judov z ostalimi civilizacijami starega veka. - 4 

 
5. Razčleni razvoj znanosti prvih civilizacij. - 5  
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Kako so se razvijale prve civilizacije v Aziji in Ameriki 

 
1. Kako se imenujeta prvi dve civilizaciji v Indiji. – 2 

 
2. Naštej dosežke indske civilizacije. – 3 

 
3. Primerjaj indsko in vedsko civilizacijo. – 4 

 
4. Kje so se razvile prve kitajske civilizacije? – 2 

 
5. Opiši vladavino prvega kitajskega cesarja. – 3 

 
6. Razčleni pojem indoevropejci. – 5 

 
7. Imenuj civilizacije na območju današnje Mehike. – 2 

 
8. Naštej dosežke ameriških civilizacij. – 3 

 
9. Strni dosežke starih ameriških civilizacij. – 4 

 GRČIJA 

Prve razvite kulture na današnjih grških tleh 

 
1. Opiši obseg stare Grčije in značilnosti grške pokrajine. – 2 
 
2. Določi položaj Krete in Miken. -2 
 
3. Opiši pomen morja za staro Grčijo. – 3 
 
4. Primerjaj minojsko in mikensko kulturo. - 4 
 
5. Razčleni vzpon in zaton minojske civilizacije. – 5 

 
6. Razčleni potek trojanske vojne. - 5 

 

Grki so živeli v različnih polisih 

 
1. Zakaj je bila okoli leta 1200 pr. Kr. Dokončno uničena mikenska civilizacija? – 2 

 
2. Časovno opredeli temno obdobje grške civilizacije. -3 

 
3. Primerjaj Grčijo pred letom 1200 pr. Kr. in po letu 1200 pr. Kr. – 4 

 
4. Razčleni naselitev Grkov na območje današnje Grčije. – 5 

 
5. Opiši značilnosti grške polis. – 3 

 
6. Primerjaj oblike vladavine v polisih. – 4 

 
7. Razčleni grško družbo in vlogo posameznega družbenega sloja. - 5 
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Grki kot skupnost 

 
1. Kaj je grška kolonizacija? – 2 

 
2. Opredeli vzroke za grško kolonizacijo. -3 

 
3. Primerjaj Grčijo pred letom 1200 pr. Kr. in po letu 1200 pr. Kr. – 4 

 
4. Razčleni grško kolonizacijo Sredozemlja in Črnega morja ter odnose kolonij z Etruščani, 

Kartažani in matičnimi polisi. – 5 
 

5. S katero veliko državo so se na začetku 5. Stoletja pr. Kr. spopadli Grki? – 2 
 

6. Naštej vzroke za grške zmage nad Perzijci. – 3 
 

7. Primerjaj bitko na Maratonskem polju in bitko pri Salamini. – 4 
 

8. Razčleni potek grško – perzijskih vojn. - 5 

Zakaj je potekalo tekmovanje med Atenami in Sparto 

 
1. Katera dva grška polisa sta se vseskozi borila za prevlado? - 2  

 
2. Kdo je ustanovil Sparto in kje? -2  

 
3. Imenuj družbene skupine v Sparti. – 3 

 
4. Primerjaj položaj posameznih družbenih skupin v Sparti. - 4 

 
5. Razčleni vodenje države v Sparti. – 5 

 
 

6. Kje je nastal polis Atene? -2  
 

7. Imenuj družbeno skupino, ki je najprej vladala Atenam in voditelje, ki so speljali politične 
reforme. – 3 
 

8. Primerjaj Drakonove, Solonove in Kleistenove reforme. – 4 
 

9. Razčleni vodenje države začasa Periklesa. – 5 
 

10. Razčleni, kaj je oslabilo grške polise in potek peloponeških vojn. - 5 
 

11. Primerjaj položaj posameznih družbenih skupin v Atenah. - 4 
 

12. Razčleni nastanek demokracije v Atenah. – 5 
 

 

Kako je Aleksander Makedonski postal velik vladar 
 

1. Kateri vladar si je v drugi polovici 4. stoletju pr. Kr. podredil grške polise? - 2. 
 
2. Zakaj je Filipu II. uspelo osvojiti celotno Grčijo? – 3 
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3. Primerjaj vladavino Filipa II. in Aleksandra Makedonskega. – 4 
 
4. Razčleni vojni pohod Aleksandra Makedonskega nad Perzijo. – 5 
 
5. Razčleni posledice Aleksandrovih osvajanj in stanje v državi po njegovi smrti. - 5 

 

 

Antična grška kultura 

 
1. Kaj je tisto, kar je Grke povezovalo? – 2 

 
2. Opiši olimpijske igre v antiki. – 3 

 
3. Primerjaj svetišča in preročišča? – 4 

 
4. Razčleni grško religijo in mitologijo. – 5 

 
5. Imenuj tri sloge stebrov, ki so jih grški arhitekti uporabljali pri gradnji svetišč. – 2 

 
6. Primerjaj grško kiparstvo in arhitekturo. – 4 

 
 

7. Zapiši, kako imenujemo grške modrece in navedi imena treh najbolj znanih. – 3. 
 

8. Primerjaj grško tragedijo in komedijo. – 4 
 

9. Razčleni razvoj grške znanosti. - 5 

 

 

Kako je Aleksander Veliki vplival na kulturni razvoj  
 

1. Kje je delovala največja knjižnica v Sredozemlju in kaj je hranila? – 2 
2. Kaj je helenizem. – 3 

 
3. Primerjaj ugotovitve Aristarha in Ptolomeja o gibanju nebesnih teles. – 4 

 
4. Primerjaj klasično in helenistično kiparstvo. – 4 

 
5. Razčleni zapuščino antične Grčije. - 5 

 

 

Kakšno je bilo življenje v antični Grčiji  

 
1. Kdo je odločal v grški družbi? – 2 

 
2. Opiši šolanje otrok v antični Grčiji. – 3 

 
3. Primerjaj položaj moških in žensk v grški družbi. – 4 

 
4. Razčleni bivališča, hrano in način oblačenja v antični Grčiji. - 5 
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RIMSKI IMPERIJ 

Kakšni so bili začetki rimske dobe 

 
1. Kje je nastal rimski imperij in kje leži Apeninski polotok? - 2 
 
2. Imenuj ljudstva, ki so naseljevala Apeninski polotok v prvi polovici 1. tisočletja pr. Kr. – 3  
 
3. Razčleni pomen Grkov in Etruščanov za razvoj rimske države. - 5 
 
4. Kdaj in kje je bilo ustanovljeno mesto Rim? - 2 
 
5. Kakšnega rodu so bili kralji, ki so vladali Rimu do sredine 1. Tisočletja pr. Kr.? – 3  

 
6. Primerjaj oblast v kraljevini in republiki. - 4 

 

Kako je delovala rimska republika 

 
1. Kako so Rimljani uredili državo po odstavitvi zadnjega kralja leta 509 pr. Kr.? – 2 
 
2. Kdo je bil načelu rimske države z nastopom republike? - 2  
 
3. Kaj je značilno za republiko? – 3 
 
4. Kakšna je bila vloga senata? – 3 
 
5. Primerjaj položaj patricijev in plebejcev. – 4 
 
6. Primerjaj položaj senatorjev, konzulov in ljudskih tribunov. – 4 
 
7. Razčleni položaj posameznih družbenih skupin v Rimu. – 5 
 
8. Razčleni pojme forum, privilegij, veto, vitez, diktator. - 5 
 

 

 Kako se je širil rimski imperij po Sredozemlju 
 

1. Kdo je moral v času rimske republike služiti vojsko. - 2  
 
2. Kakšne zadolžitve so imeli legionarji. – 3  
 
3. Razčleni ustroj rimske vojske. - 5  
 
4. Katera ljudstva so Rimljani premagali, da so osvojili ves Apeninski polotok. – 3 

 
5. Razčleni punske vojne. – 5 

 
6. Opiši osvojitve Rimljanov v vzhodnem Sredozemlju. – 4 

 
7. Primerjaj položaj proletariata in lastnikov latifundijev. - 4 

 
8. Razčleni gospodarske, družbene in politične spremembe v rimski državi po osvojitvah. -  5 
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Kakšen je bil rimski imperij v času cesarstva 

 
1. Kdo  je sredi 1. stoletja pr. Kr. prevzel oblast v rimskem imperiju? – 2 
 
2. Opiši osebnost Gaja Julija Cezarja. – 3 
 
3. Razčleni prihod Gaja Julija Cezarja na oblast v Rimu. – 4 
 
4. Razčleni vladavino Gaja Julija Cezarja. – 5 
 
5. Kdo je prevzel vodenje države po smrti Gaja Julija Cezarja? – 2 
 
6. Za časa katerega cesarja je imel rimski imperij največji obseg in za časa katerega cesarja je bil 

na višku gospodarske moči? – 3 
 
7. Razloži pojem Pax romana. – 4 
 
8. Razčleni vladavino Oktavijana Avgusta. - 5 
 

Zakaj je propadel rimski imperij 

 
1. Kdaj se je začela kriza v rimskem imperiju? - 2 
 
2. Naštej tri težave, s katerimi so se morali sredi 3. stoletja spopadati rimski cesarji. – 3 
  
3. Primerjaj položaj v imperiju za časa dobrih in slabih cesarjev. – 4  

 
4. Razčleni politične, vojaške, gospodarske in družbene vzroke za krizo v rimskem imperiju. – 5 

 
5. Katera dva cesarja sta z reformami začasno zaustavila propadanje imperija. - 3  

 
6. Primerjaj reforme cesarja Dioklecijana in Konstantina. – 4 

 
7. Razčleni Dioklecijanove reforme. - 5 

Kakšno je bilo življenje na današnjem slovenskem ozemlju v rimski dobi 

 
1. Kdaj so Rimljani zasedli večino našega ozemlja? – 2   
 
2. Kakšen pomen je imelo za Rimljane naše sedanje ozemlje. - 3 

 
3. Primerjaj položaj staroselcev na našem ozemlju ob rimski osvojitvi in po letu 212. - 4 

 
4. Razčleni delitev našega ozemlja pod rimsko zasedbo na pokrajinske enote. - 5 .  
 
5. Imenuj mesta, ki so jih pri nas osnovali Rimljani. - 2.  

 
6. Opiši novosti v gospodarstvu, ki so jih k nam pripeljali Rimljani. - 3 

 
7. Primerjaj uvoz in izvoz v naših krajih za časa Rimljanov. – 4 

 
8. Razčleni zapuščino Rimljanov na naših tleh. - 5 
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Antična rimska kultura 

 
1. Katera kulturna dediščina je temelj evropske kulture? – 2 
 
2. Imenuj pomembnejše rimske znanstvenike. - 3 

 
3. Primerjaj rimsko in današnje evropsko pravo. - 4 
 
4. Razčleni dosežke rimske znanosti. – 5 

 
5. Imenuj dosežke rimske tehnike. – 3 

 
6. Razčleni dosežke rimske arhitekture. - 5 
 

Kako se je širilo krščanstvo 

 
1. Opredeli čas in kraj rojstva Jezusa Kristusa. – 2 
 
2. Opiši temeljne značilnosti krščanskega nauka. – 3 
 
3. Primerjaj položaj Judovskih skupin v rimskem Imperiju. – 4 
 
4. Razčleni širjenje krščanstva po rimskem imperiju. - 5 
 

Kakšno je bilo življenje v rimskem imperiju 

 
1. Opiši stanovanjske razmere bogatih in revnih Rimljanov. – 2 

 
2. Opiši prehrano bogatih in revnih Rimljanov. – 3 

 
3. Primerjaj položaj moških, žensk in otrok obeh spolov v rimski družbi. – 4 

 
4. Razčleni položaj sužnjev. - 5 

 

SREDNJI VEK 

ZGODNJI SREDNJI VEK 

Kaj je bilo preseljevanje ljudstev 

 
1. Opiši življenje Slovanov v pradomovini.– 2 

 
2. Opiši življenje Germanov. – 3 

 
3. Primerjaj življenje Germanov in Slovanov. – 4 

 
4. Razčleni vzroke za preseljevanje ljudstev. - 5 
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Kako so selitve ljudstev spremenile Evropo  

 

1. Katero azijsko ljudstvo je pustošilo po Evropi konec 5. Stoletja .– 2 
 

2. Zakaj zahodnorimsko cesarstvo ni moglo zaustaviti vdora priseljencev -  3 
 

3. Primerjaj vpade Germanov in Slovanov na ozemlje rimskega imperija. – 4 
 

4. Razčleni propad zahodnega dela rimskega cesarstva. – 5 
 

5. Kako drugače imenujemo vzhodnorimsko cesarstvo. – 2 
 

6. Razčleni obstoj vzhodnega dela rimskega cesarstva. – 5 
 

7. Razčleni gospodarske in kulturne spremembe v Evropi po preseljevanju ljudstev. – 5 
 

8. Kako delimo evropski srednji vek? - 3 

 

Katere pomembne države so obstajale v zahodni Evropi  

Karolinška država 

 
1. Kje so Franki osnovali svojo državo? – 2 
  
2. Opiši obseg Karolinške države za časa Karla Velikega. – 3 
 
3. Primerjaj Karolinško državo pred smrtjo in po smrti Karla Velikega. – 4 
 
4. Razčleni vladavino Karla Velikega. – 5 

 

Krščanska Cerkev in Papeška država 

 
1. Kje je nastala Papeška država? – 2 

  
2. Opiši, kako so Franki širili krščanstvo po Evropi. – 3 

 
3. Primerjaj krščanstvo v zahodni in vzhodni Evropi. – 4 

 
4. Razčleni odnos med zahodno krščansko Cerkvijo in Karolinško državo. – 5 

 

Kako je bila organizirana srednjeveška družba 

 
1. Kaj je bilo največje bogastvo v srednjem veku? – 2 
 
2. Kaj je fevd? – 3 
 
3. Primerjaj položaj plemičev in podložnikov. – 4 
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4. Razčleni pojem fevdalizma in vazalnih odnosov.- 5 
 
5. Opiši dolžnosti kmetov do zemljiškega gospoda in cerkve. – 3 
 
6. Primerjaj pojma alod in fevd. - 4  

 

Kakšno je bilo življenje plemičev in kmetov 

 
1. Opiši življenje kmetov. – 2 
 
2. Opiši življenje plemičev. – 3 
 
3. Primerjaj zadolžitve plemičev in kmetov. – 4 
 
4. Razčleni življenje plemiških in kmečkih žena in otrok. - 5 

 

Kaj se je dogajalo ob preseljevanju na vzhodnoalpskem prostoru 

 

1. Kdaj so se Slovani naselili na današnje slovensko ozemlje? – 2 
  

2. Opiši prostor poselitve Slovanov na območju vzhodnih Alp. – 3 
 

3. Primerjaj staroselce in Slovane. – 4 
 

4. Razčleni nastanek Samove plemenske zveze. - 5 

 

Nastala je Karantanija 

 
1. Kje in kdaj je nastala Karantanija? – 2 

 
2. Naštej družbene skupine v Karantaniji. – 3 

 
3. Primerjaj položaj družbenih skupin v Karantaniji.- 4 

 
4. Razčleni obred ustoličevanja karantanskih knezov. – 5 

 
5. Razčleni prihod Karantancev pod frankovsko nadoblast. – 5 

 
6. Razčleni potek pokristjanjevanja na naših tleh. - 5 
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Kaj se je na vzhodnoalpskem prostoru dogajalo v 9. stoletju 

 
1. Imenuj najstarejši pisani dokument v starem slovenskem jeziku. – 2 

 
2. Katere spremembe so se zgodile Karantancem po izgubi samostojnosti. – 3 

 
 

3. Primerjaj položaj Karantanije in Karniole pred uporom in po uporu Ljudevita Posavskega. – 
4 

 
4. Razčleni vzroke in posledice upora Ljudevita Posavskega. – 5 

 
5. Kje je nastala mejna grofija Spodnja Panonija in kdo je bil njen grof? – 2 

 
6. Katera dva misijonarja sta širila krščansko vero v Spodnji Panoniji. – 3 

 
7. Primerjaj delovanje salzburške nadškofije z delovanjem Konstantina in Metoda. – 4 

 
8. Razčleni nastanek in propad Spodnje Panonije. – 5 

 

Kakšna je bila podoba Evrope okoli leta 1000 

 
1. Katera ljudstva so vdirala v Evropo v 10. stoletju. – 2 

 
2. Kaj so povzročili vpadi novih ljudstev? – 3 

 
3. Primerjaj pojma Vikingi in Normani. – 4 

 
4. Razčleni vzroke in potek vikinških osvajanj. – 5 

 

Razdrobljena Evropa okoli leta 1000 

 
1. Kateri sloj prebivalstva je v visokem srednjem veku pridobil največjo moč? – 2 

 
2. Kako so svobodni kmetje postali podložniki? – 3 

 
3. Opiši položaj in življenje vitezov. – 4 

 
4. Razčleni politični položaj v Rimsko-nemškem cesarstvu, Kraljevini Franciji in Kraljevini 

Angliji. – 5 

 

Kako so se oblikovale slovenske zgodovinske dežele 

 
1. Imenuj slovenske zgodovinske dežele. – 2 

 
2. Opiši nastanek zgodovinski dežel na Slovenskem. – 3 
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3. Primerjaj delovanje Habsburžanov in Celjskih grofov. – 4 
 

4. Razčleni proces širitve oblasti Habsburžanov v vzhodnih Alpah. – 5 
 

5. Razčleni vzpon in propad Celjskih grofov. - 5 

 

Kako se je okrepila moč Cerkve 

 
1. Katera ustanova je imela največjo povezovalno vlogo v fevdalno razdrobIjeni Evropi. – 2 

 
2. Opiši vlogo samostanov ter življenje menihov in redovnic. – 3 

 
3. Primerjaj vlogo papeža in rimskokatoliške Cerkve z vlogo posvetnih vladarjev v 

srednjeveški Evropi. – 4 
 

4. Razčleni vzroke in posledice križarskih vojn. – 5 

 

Kako se je spremenilo evropsko gospodarstvo 

 
1. Opiši triletno kolobarjenje. – 2 

 
2. Utemelji novosti v kmetijstvu, ki so vplivale na večjo pridelavo. – 3 

 
3. Primerjaj srednjeveško kolonozacijo in zunanjo kolonizacijo. – 4 

 
4. Primerjaj organizacijo fevdalnega posestva v zgodnjem in visokem srednjem veku. – 4 

 
5. Razčleni razvoj cehov, trgovine in bančništva v visokem srednjem veku. – 5 

 

Kako so mesta spremenila Evropo 

 
1. Kakšen je bil družbeni položaj meščanov in s katerimi dejavnostmi so se pretežno 

preživljali?  – 2 
 

2. Opiši vlogo mestnega gospoda. – 3 
 

3. Primerjaj pojme mestni gospod, mestni svet in mestni statut. – 4 
 

4. Razčleni upravo v mestih. – 5 

 

Kako se je spremenila podoba slovenskih zgodovinskih dežel 

 
1. Kaj je mitnica?  – 2 

 
2. Opiši trgovske poti čez naše ozemlje in trgovsko blago. – 3 

 
3. Primerjaj nižinsko in višinsko srednjeveško kolonizacijo. – 4 
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4. Primerjaj trgovino na kratke in dolge razdalje. – 4 

 
5. Razčleni pojem germanizacije in jezikovnih otokov. – 5 

 

Kako se je razvijala evropska kultura 

 
1. Kaj je praznoverje? – 2 

 
2. Opiši meščansko, viteško in ljudsko kulturo. – 3 

 
3. Primerjaj romaniko in gotiko. – 4 

 
4. Razčleni  razvoj znanosti v srednjeveški Evropi in nastanek univerz. – 5 

 

Katere kulturne spomenike je zapustil srednji vek na Slovenskem 

 

1. Imenuj tri kulturne spomenike srednjega veka na Slovenskem.  – 2 
 

2. Imenuj orodja, ki so jih uporabljali kmetje za delo na njivi in pri spravilu sena. – 3 
 

3. Primerjaj narodnostno sestavo mest, podeželja in gradov na Slovenskem. – 4 
 

4. Razčleni kulturno dediščino in vlogo samostanov na Slovenskem. – 5 
 

Sredozemlje 

 

 

1. Imenuj glavno mesto Bizantinskega cesarstva in njegovega najpomembnejšega cesarja.  – 
2 

 
2. Primerjaj nekdanje Rimsko cesarstvo in Bizantinsko cesarstvo. – 4 

 
3. Opiši vzroke za propad Bizantinskega cesarstva. – 5 

 
4. Razčleni vladavino cesarja Justinijana in pomen Justinijanovega kodeksa. – 3 

 
5. Katere ustanove so skrbele za kulturo v Frankovski državi? – 2 

 
6. Opiši delovanje samostanov na kulturnem področju. – 3 

 
7. Kdo je bil začetnik islama? – 2 

 
8. Opiši začetek in vzpon islama. – 3 

 
9. Primerjaj sunite in šiite. – 4 

 
10. Razčleni vzroke za širjenje islama. – 5 

 
11. Razčleni pomen arabske in islamske kulture. - 5 


