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IZPITNA POLA 1 

Ob a zgodovina 

Od mestnih držav do prvih imperijev 

Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
1.1 1 tri od: 

 Nil 
 Evfrat 
 Tigris 
 Ind 
 Huang He (Rumena reka) 

 

1.2 1  To so obmo ja, kjer pade zelo malo ali ni  
dežja, dovolj hrane pa so lahko pridelali le z 
umetnim namakanjem polj s poplavno vodo. 

 

Skupaj 2   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

2.1 1  Sumerci  
2.2 1 štiri od: 

 Ur 
 Uruk 
 Kiš 
 Nipur 
 Eridu 
 Lagaš 

Za štiri navedbe 1 to ka. 

2.3 1  Središ e države in državnega dogajanja je bil 
tempelj, prvi vladarji pa so bili po izvoru 
sve eniki. 

 

Skupaj 3   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

3.1 1  (Staro)babilonska država/Babilonija/Babilon  
3.2 1  Hamurabij, (Hamurabijev) zakonik  
3.3 1  krvno maš evanje po na elu »zob za zob, kri 

za kri« 
 

Skupaj 3   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

4.1 1  Nil je s svojimi poplavami in nanašanjem 
rodovitnega blata omogo al življenje v Egiptu, 
namakal polja in omogo al razvoj kmetijstva. 

 

4.2 2  Šaduf so uporabljali za dvigovanje vode na više 
leže a obmo ja, pomo  pri namakanju polj. 

Za navedbo in pojasnitev 2 to ki. 

Skupaj 3   
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Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
5.1 1 dve od: 

 kralj – faraon 
 despotski na in (despotizem) 
 opis despotizma 

Za obe navedbi 1 to ka. 

5.2 2 SVE ENIKI 
dve od: 
 ukvarjajo se z verskimi obredi 
 imeli so velike posesti 
 ukvarjajo se z znanostjo, zlasti astronomijo in 
astrologijo 

 bili so u eni 
 znali so pisati 

Za vsako razlago 1 to ka, skupaj 
2 to ki. 

KMETJE 
dve od: 
 so glavna delovna sila v Egiptu 
 državi pla ujejo davke 
 obdelujejo kraljevska, tempeljska in vojaška 
veleposestva 

 opravljajo vsa javna dela (irigacijska in 
gradbena dela za faraona) 

Skupaj 3   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

6 1 ena od: 
 podobopis 
 hieroglifi 

 

ena od: 
 papirus 
 stene 
 kamnite ploš e 

 

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

7 3  B 
 B 
 A 
 A 
 B 
 A 

Za šest pravilnih rešitev 3 to ke, 
za pet ali štiri 2 to ki, za tri ali dve 
1 to ka. 
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Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
8 1 dve od: 

 raz lenjena in težko prehodna pokrajina 
 delitev na plemena 
 razli en as nastanka 
 prepri anje, da so majhne države boljše 

 

1 ena od: 
 ob vzpetinah ali akropolah, kamor so se najprej 
naselili kralj in plemstvo, sledijo jim obrtniki in 
trgovci. Na mesto se navežejo tudi okoliški 
prebivalci, ki jim mesto nudi zavetje in trg za 
pridelke 

 z združevanjem manjših vasi in naselij, novo 
mesto postane središ e upravnega, politi nega, 
pravosodnega in verskega življenja 

 

3 tri od: 
 kraljevina (monarhija) – v arhai ni dobi so Grke 
vodili kralji, z razvojem polis pa je njihov položaj 
v družbi slabel, pozneje so jih v mnogih polis 
odstranili in vodenje so prevzeli aristokrati 

 aristokracija – vladanje plemstva – sprva so bili 
aristokrati pomo niki kraljev, pozneje pa 
spoznajo, da lahko mesto upravljajo brez kralja, 
zato ga odstavijo. Vladavino aristokratov so 
za eli ogrožati bogati meš ani 

 oligarhija – vladanje majhnega kroga finan nih 
ali zemljiških bogatašev. eprav je bilo najve  
oligarhov iz vrst aristokratov, so morali imeti 
oligarhi za sodelovanje pri upravljanju mesta 
veliko premoženje 

 tiranija – oblika vladavine, pri kateri je vladal 
tiran, ki se je na oblast povzpel s pomo jo nižjih 
slojev, ki jim je obljubljal družbene spremembe. 
Mnogi tirani so pospeševali obrt in trgovino. Ker 
ljudstvo ni dolgo trpelo samovolje, so se upirali, 
tirani pa so svoj položaj poskušali ohraniti na 
silo. Po koncu tiranije je oblast v mestih 
ponekod prevzelo ljudstvo 

 demokracija – vladanje ljudstva, meš anom je 
zagotavljala enake možnosti na vseh podro jih, 
državljani odlo ajo z glasovanjem v ljudskih 
skupš inah 

Za samo navedbo treh oblik 
vladavine 1 to ka. 

Skupaj 5   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

9 1  gospodarska samozadostnost  
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

10 2 štiri od: 
 olimpijske igre 
 prero iš e Delfi 
 Homerjeva epa 
 bogovi 
 pisava 
 jezik 
 skupen boj proti sovražnikom Helenov 
 skupna zgodovina 

Za štiri navedbe 2 to ki, za tri ali 
dve 1 to ka. 
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Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
11.1 2 dve od: 

 zahodno Sredozemlje – južna Italija in Sicilija 
(Velika Gr ija) 

 obale rnega morja 
 severna Afrika (Kirene) 
 jug Jadrana 

 

11.2 1 dve od: 
 pomanjkanje rodovitne zemlje 
 politi ni razlogi 
 državljanske vojne 
 tiranija 
 revš ina 
 trgovina 
 pove anje števila prebivalcev 

Za dva vzroka 1 to ka. 

Skupaj 3   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

12.1 1  ostrakizem ( repinjska sodba)  
12.2 1  Oseba je bila izgnana (za 10 let).  

Skupaj 2   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

13 2  A 
 C 

 

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

14.1 1  bitka na Maratonskem polju  
14.2 1 ena od: 

 Miltiad 
 Miltiades 
 deset strategov 

 

Skupaj 2   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

15.1 1  Perikles (Periklej)  
15.2 1 dve od: 

 politi ne pravice imajo le svobodni moški 
državljani 

 ženske nimajo politi nih pravic, ne smejo 
dedovati, imeti premoženja ali se ukvarjati z 
ve jimi kup ijami 

 iz odlo anja so izklju eni sužnji 
 državljanskih pravic nimajo tujci, ki so sicer 
vojaški obvezniki 

 hitro menjavanje zakonov 

Za navedbo dveh pomanjkljivosti 
1 to ka. 

Skupaj 2   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

16.1 1  bitka pri Graniku, Issu in Gavgamelah  
16.2 1  reke Ind  
16.3 1  diadohi so bili vojaški poveljniki (generali) 

Aleksandra Velikega(, ki so si po njegovi smrti 
razdelili državo) 

 

Skupaj 3   
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Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
17 2 štiri od: 

 gladiatorske igre 
 gradnja cest 
 viadukti 
 bogovi 
 triumf 
 pisava 
 sarkofagi 
 obok 
 kiparstvo 
 prerokovanje 

Za štiri pravilne rešitve 2 to ki, 
za tri ali dve 1 to ka. 

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

18 1 patriciji 
ena od: 
 so bili premožni potomci uglednih prvotnih 
naseljencev 

 imeli so vse politi ne pravice in so veljali za 
edine prave rimske državljane 

 deležni so bili vojaških asti 

Za navedbo in pojasnitev 
patricijev 1 to ka, za navedbo in 
pojasnitev plebejcev 1 to ka, 
skupaj 2 to ki. 
 
Za samo navedbo pripadnikov 
obeh razredov (patriciji, plebejci)  
1 to ka. 1 plebejci 

ena od: 
 so bili prebivalci podrejenih okoliških ozemelj 
 niso imeli državnih služb 
 prepovedane so jim bile poroke s patriciji 
 niso imeli nobenih politi nih pravic 
 patriciji so jim sodili po nepisanih zakonih 
 pla evali so visoke davke 
 niso bili deležni vojaških asti 

Skupaj 2   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

19.1 1  kme ko vprašanje / propadanje kmetov / 
agrarno vprašanje / kriza 

 

19.2 1  latifundija / latifundij  
19.3 1  zemljiški zakon (ki je omejil posest)  
19.4 1  optimati – višji sloj / bogatejši / patriciji 

 populari – nižji sloj / revnejši / kmetje / plebejci 
 

Skupaj 4   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

20.1 1  Triumvirat je oblika ureditve, pri kateri je oblast 
v rokah treh ljudi; vladavina treh ljudi. 

 

20.2 1  II. triumvirat so sestavljali: (Gaj) Oktavijan, Mark 
Antonij in (Mark) Lepid. 

 

Skupaj 2   
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Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
21.1 1  Principat je oblika državne ureditve, ki jo je leta 

27 pr. Kr. ustvaril Oktavijan in s tem formalno 
obnovil republiko, v kateri je vladal kot prvi 
državljan, princeps. (V svojih rokah je združil 
vso državno oblast. Bil je neomejen monarh in 
hkrati nosilec tradicionalnih republikanskih 
funkcij.) 

 

21.2 1 tri od: 
 Avgust (Vzvišeni) 
 princeps (prvi v državi) 
 o e domovine 
 vrhovni poveljnik vojske (imperator) 
 vrhovni sve enik 
 konzul 
 Caesar 
 dosmrtni ljudski tribun 

 

21.3 1  Avgustov mir, rimski mir (pax Romana), ker ni 
bilo osvajalnih pohodov, ni jih ogrožal noben 
imperij ali vojaška sila. 

 principat, ker je bil Avgust formalno prvi med 
enakimi 

 

Skupaj 3   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

22.1 1  Romanizacija pomeni širjenje latinskega 
(rimskega) jezika, na ina življenja, navad kulture, 
gospodarstva … na nerimska obmo ja. 

 

22.2 1 dve od: 
 rimski vojaki 
 obrtniki 
 trgovci 
 uradniki 
 kolonisti 

 

Skupaj 2   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

23 1  LEGIJA je najve ja vojaška enota, (ki je štela 
okoli 6000 mož). 

 

1  VETERAN je odslužen rimski legionar.  
Skupaj 2   

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

24 1  Limes, ki je potekal v Britaniji (na Škotskem) in 
od Atlantskega oceana do rnega morja. 

 

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

25.1 1  Dioklecijan  
25.2 1  dominat (tetrarhija)  

Skupaj 2   
 
Skupno število to k IP 1: 60 
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IZPITNA POLA 2 

Narodna zgodovina 

Razvoj zgodovinskih dežel in Slovenci 

Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
1.1 1  s severa, iz današnje Moravske 

 z juga (v povezavi z nadrejenim stepskim 
ljudstvom Avari) 

Za navedbo obeh smeri 1 to ka. 

1.2 1 dve od: 
 Langobardi 
 Bavarci 
 Franki 

 

1.3 1 dve od: 
 planšarstvo 
 poljedelstvo (širša uporaba rala, postopna 
ustalitev njiv, dveletno kolobarjenje) 

 vinogradništvo 
 sadjarstvo 
 dolo ene obrti 

 

Skupaj 3   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

2.1 1  Karantansko družbo so sestavljali knez in 
njegovi vojaški spremljevalci (prvaki), kosezi, 
ve ino prebivalstva so sestavljali svobodni lani 
vaških skupnosti (kmetje), poznali pa so tudi 
patriarhalne sužnje … 

 

2.2 1  obred ustoli evanja  
2.3 1  kosez, ki so ga izbrali zaupniki na deželnem 

zboru in je na knežjem kamnu izro il oblast (v 
deželo prihajajo emu) vojvodi (knezu) 

 

Skupaj 3   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

3.1 1  zaradi avarske ogroženosti je knez Borut prosil 
za pomo  Bavarce. Zato pa je moral dati na 
bavarski dvor talce (Gorazda in Hotimirja) in 
med njunim vladanjem se za ne 
pokristjanjevanje … 

 

3.2 1  (pokrajinski) škof Modest  
3.3 1 dve od: 

 ni prisile 
 naslanjajo se na doma e vrhnje sloje 
 obrede opravljajo v doma em jeziku 
 upoštevajo poganske navade in jim dajo 
krš ansko vsebino 

 slovanska desetina 

Za navedbo dveh zna ilnosti 
1 to ka. 

Skupaj 3   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

4 2  A 
 C 
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Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
5.1 1  Arnulfovo kraljestvo, Krnski grad  
5.2 1 ena od: 

 za elo se je vzpostavljanje fevdalizma 
 oblikovala so se prva zemljiška gospostva 

 

Skupaj 2   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

6.1 2  Karantanska krajina 
 Podravska krajina 
 Savinska krajina 
 Kranjska krajina 
 Istrska krajina 
 (Veronska krajina) in Furlanska krajina 

Za šest pravilnih rešitev 2 to ki, 
za pet, štiri ali tri 1 to ka. 

6.2 1  Velika Karantanija  
Skupaj 3   

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

7 2  A 
 B 
 A 
 B 

Za štiri pravilne rešitve 2 to ki, 
za tri ali dve 1 to ka. 

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

8.1 1  Štajerska, Koroška, Kranjska in Goriška  
8.2 1  Dežela je ozemlje, na katerem so si posamezne 

mogo ne rodbine podvrgle tamkaj žive o 
plemstvo ter imele nad njimi vojaško in sodno 
oblast … 

 

8.3 1  deželni zbor, deželni knez  
Skupaj 3   

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

9 2  A 
 D 
 F 
 H 

Za štiri pravilne rešitve 2 to ki, 
za tri ali dve 1 to ka. 

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

10.1 1  Celjani so pridobili naziv državnih knezov.  
1 dve od: 

 Celje, Ortenburg in Strmec (Sternberg) 
postanejo državni fevdi 

 pridobijo pravico do sodstva 
 pridobijo pravico do kopanja rude 
 pridobijo pravico do kovanja denarja 

 

10.2 1  S Celjani so v vojno stopili Habsburžani. Vojna 
se je kon ala s podpisom medsebojne dedne 
pogodbe. 

 

10.3 1  Ulrika, zadnjega moškega potomca Celjanov, je 
v Beogradu ubil Ladislav Hunjadi. 

 

Skupaj 4   
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Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
11.1 1  Ustanavljanje mest je bila do 13. st. vladarjeva 

pravica, od takrat pa tudi deželnih knezov. 
 

11.2 1  Mesta v notranjosti so nastala na novo, mesta v 
Slovenski Istri so imela anti no kontinuiteto. 

 

Skupaj 2   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

12.1 1  Polnopravni meš ani so bili tisti, ki so imeli v 
mestu hišo ter se ukvarjali z obrtjo in trgovino 
(obrtniki in trgovci). 

 

12.2 1 Mestnih pravic nimajo 
dve od: 
 plemi i, ki živijo v mestu 
 tamkaj žive a duhovš ina 
 služin ad 
 uradništvo 
 Judje 

 

Skupaj 2   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

13.1 1 Meš ani so se ukvarjali s 
štiri od: 
 trgovino 
 ribolovom 
 solinarstvom 
 ladjedelništvom 
 vinogradništvom 
 oljarstvom 

 

13.2 1  Prebivalstvo mestne naselbine in njim 
pripadajo e ozemlje na podeželju je bilo 
združeno v ob ino ali komuno. 

 

13.3 1 prebivalci obmorskih mest, ki so 
ena od: 
 imeli so veliko posest 
 ukvarjali so se z dobi konosno veletrgovino in 
pomorstvom 

 živeli so v razkošnih mestnih pala ah 
 imeli so dedno mesto v komunalnih svetih  
 bili so mestno plemstvo 

 

Skupaj 3   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

14.1 1  Kranjska  
14.2 1  Turki so po deželi plenili, odvažali s seboj ljudi 

in živino, pobijali in požigali. 
 

14.3 1  Najbolj je bilo izpostavljeno kme ko prebivalstvo, 
ker je bilo popolnoma nezaš iteno. 

 

Skupaj 3   
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Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
15.1 1  Mesta so obnovila svoja obzidja, nekateri 

izpostavljeni kraji ob hrvaško-slovenski meji so 
dobili mestne pravice (obzidje in pravico do 
obrambe).  

 

15.2 2  Kme ko prebivalstvo je za svojo obrambo 
za elo zidati utrdbe – tabore. Tabori so 
obzidane cerkve ali samostojne zgradbe s 
stolpom, v katerega so se pred turško 
nevarnostjo zatekli kmetje in se sami branili. 

 

Skupaj 3   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

16 2 dve od: 
 iz Varaždina proti Ptuju in Mariboru 
 iz Zagreba, mimo Brežic, Celja in naprej na 
Koroško 

 iz Karlovca in Metlike proti Ljubljani, od tam 
naprej do Koroške 

 iz Senja prek Krasa do Trsta, Gorice in naprej 
ez Predel do Koroške … 

Upoštevamo smiselne opise poti 
turških vpadov. 

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

17 1  Koroška, Štajerska, Kranjska in Goriška  
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

18 2 štiri od: 
 kmetje so se upirali zaradi pove evanja 
kme kih bremen 

 pove evanje tlake 
 spreminjanje denarnih dajatev v naturalne 
 odprava srenjske zemlje 
 zmanjševanje služnosti v gozdu 
 omejevanje kme ke trgovine 
 samovolja posameznih fevdalcev 

Za štiri navedbe 2 to ki, za tri ali 
dve 1 to ka. 

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

19.1 1  koroški kme ki upor (1478) 
 (vse)slovenski kme ki upor (1515) 
 hrvaško-slovenski kme ki upor (1473) 
 slovenski kme ki upor (1635) 
 tolminski kme ki upor (1713) 

 

19.2 1  Po obsegu je bil najve ji slovenski kme ki upor 
1515, zunaj slovenskega etni nega prostora se 
je razširil hrvaško-slovenski kme ki upor 
(vseslovenski kme ki upor 1515) 

 

Skupaj 2   
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Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
20 1 dve od: 

 nove ideje so širili predvsem študentje, ki so 
študirali na nemških univerzah (v Tübigenu, 
Regensburgu, Vittenbergu itd.) 

 trgovci 
 rudarji 
 vojaki 

 

1  V Trstu je deloval protestantski krožek (škofa 
Petra Bonome), ki je mo no vplival na Primoža 
Trubarja in njegovo delo. 

 

1  Trubar zahteva, da mora biti bogoslužje na 
Kranjskem (Slovenskem) v doma em 
(kranjskem, slovenskem) jeziku. 

 

1  Prav tako zahteva, da se mora v vsaki fari 
ustanoviti šola za mestne in kme ke deklice in 
de ke. 

 

1  Te ideje je objavil v delu Cerkovna (Cerkvena) 
ordninga (cerkveni red). 

 

Skupaj 5   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

21 2  Adam Bohori  
 Jurij Dalmatin 
 Hieronim Megiser 
 Sebastjan Krelj 

Za štiri pravilne rešitve 2 to ki, 
za tri ali dve 1 to ka. 

 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

22.1 1  verske komisije (protireformacijske komisije, 
reformacijske komisije) 

 

22.2 1 tri od: 
 rušenje protestantskih cerkva 
 uni evanje protestantskih pokopališ  
 izganjanje protestantov 
 spreobra anje protestantov nazaj v katoliško 
vero 

 zbiranje in uni evanje protestantskih knjig 
 vizitacije 

Za tri navedbe 1 to ka. 

Skupaj 2   
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

23 1  pragmati na sankcija  
 
Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 

24 1 štiri od: 
 upravne reforme 
 dav ne reforme 
 vojaške reforme 
 šolske reforme 
 gospodarske reforme 
 reforme v korist kmetov … 

Za štiri navedbe 1 to ka. 
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Naloga To ke Rešitev Dodatna navodila 
25 2 dve od: 

 toleran ni patent – svoboda veroizpovedi 
 cerkev podredi državi 
 odpravi številne verske redove in zapre številne 
samostane 

 preuredi škofije in župnije … 

 

 
Skupno število to k IP 2: 60 


