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IZPITNA POLA 1
Obča zgodovina
Od mestnih držav do prvih imperijev
Naloga

Točke Rešitev

1.1

1

1.2

1

Skupaj

2

Naloga

Točke Rešitev

2.1

1

2.2

1

Skupaj

2

Naloga

1

3.2

1

Skupaj

2

Naloga

1
1

Skupaj

2

Dodatna navodila

Vladar vlada sam(, brez posvetovanja s
plemstvom in ljudstvom).
dve od:

V Egiptu ni veljalo načelo delitve oblasti.

Faraona niso volili.

Oblast faraona je bila dedna.

Vladavina faraona ni bila časovno omejena …


Točke Rešitev

4.1
4.2

Dodatna navodila

ena od:

ne služijo vojske

ne plačujejo davkov …
dve od:

Svečeniki so bili najbolj izobražen sloj / znali so
pisati.

Ukvarjali so se z znanostjo (astronomijo in
astrologijo).

Z opravljanjem verskih obredov so prosili za
naklonjenost bogov.

Upravljali so s premoženjem svetišč.

Imeli so velike posesti, ki jim jih je podaril
faraon.

Točke Rešitev

3.1

Dodatna navodila

dve od:

pomanjkanje padavin

sušno podnebje

za pridelavo hrane je potrebno umetno
namakanje

Nil je v času poplav nanašal rodovitno blato,
namakal polja in omogočal razvoj kmetijstva.

Ramzes II. / Ramzes Veliki
ena od:

Sovražni sili sta kasneje sklenili mirovno
pogodbo.

To je bil podpis prve ohranjene mirovne
pogodbe v zgodovini.

Podpis pogodbe je bil hkrati tudi prva delitev
sveta na vplivna območja.


Dodatna navodila
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Naloga

3

Točke Rešitev

5.1
5.2

1
1

5.3

1

Skupaj

3

Naloga

1

6.2

1

Skupaj

2

Naloga

7

Sumerci
ena od:

Središče države so predstavljali templji /
zigurati.

Templji so predstavljali versko in upravno
središče države.

Vodilno vlogo v državi so imeli svečeniki.
ena od:

Pisava je omogočala lažje pobiranje davkov.

Pisava je omogočala izvajanje irigacijskih del.

Pisava jim je služila pri trgovskem poslovanju.

Omogočala jim je zapisovanje dogodkov /
hvalnic vladarjem.

Omogočila jim je zapisovanje prvih zakonov.

Omogočala jim je zapisovanje literarnih
stvaritev …

Točke Rešitev

6.1








Naloga

E
M
M
E
E
M

Točke Rešitev

8.1

1

8.2

1

8.3

1

Skupaj

3

Dodatna navodila

ena od:

talionsko pravo

načelo »zob za zob, kri za kri«
ena od:

Zakoni so urejali odnose med sloji.

Država je zaščitila obstoječi red.

Predvidene kazni so bile svarilo za potencialne
kršitelje.

Z njimi so vladarji hoteli centralizirati državo.

Točke Rešitev

3

Dodatna navodila



ena od:

Kreta

Knosos
tri od:

keramika / lončarstvo

zlatarstvo / obdelava kovin

srebrninarstvo

tkalstvo

draguljarstvo

trgovina

V času zatona civilizacije se je pojavilo več
ploščic z linearno B pisavo, kar kaže na močan
vpliv mikenskih Grkov, ki so najverjetneje
zavladali na otoku …

Dodatna navodila

Za šest pravilnih rešitev 3 točke,
za pet ali štiri 2 točki,
za tri ali dve 1 točka.

Dodatna navodila
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Naloga

Točke Rešitev

9.1
9.2

1
1

Skupaj

2

Naloga

Avtarkija
ena od:

Grčija je težko prehodna pokrajina / pokrajina z
visokimi gorami in težko prehodnim ozemljem.

Veljalo je prepričanje, da je velika država
neučinkovita.

Prevladovala je zavest o pripadnosti različnim
grškim plemenom.

Polis so nastajale v časovno različnih obdobjih
…

Točke Rešitev

10.1

1

10.2

1

10.3

1

Skupaj

3

Dodatna navodila



ena od:

rodovitna zemlja

trgovske postojanke

V osrednjem delu so njihovo kolonizacijo
onemogočali Etruščani.
dve od:

Domačini so od njih prevzemali gradnjo
pristanišč, templjev, vodovodov in namakalnih
naprav.

Posredovali so pisavo in religijo.

Imeli so močan vpliv na izdelovanje orožja.

Po Sredozemlju so zanesli oljčna drevesa.

Ljudstva so seznanili z mestom, kot novim
načinom življenja …

Dodatna navodila
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Naloga

5

Točke Rešitev

11.1
11.2

1
1

11.3

1

11.4

1

Skupaj

4

A ATENE

Atika

Atene so bile
pomorska velesila.

Dodatna navodila

B SPARTA

Lakonija

Sparta je bila vojaško
usmerjena država,
osnova vojske so bili
hopliti, težko
oboroženi pešci.
dve od:

Ženske v Sparti so
imele boljši status kot
v Atenah, tudi kot v
ostalih polis.

Bile so izključene iz
političnega in
vojaškega življenja.

Zaradi špartanske
vzgoje so bile zelo
pomembne kot
matere špartanskih
vojakov.

Imele so svobodo
gibanja in se urile
skupaj z moškimi.

Lahko so se
svobodno pogovarjale
z moževimi prijatelji …

dve od:

Atenske ženske niso
imele nikakršnih
pravic, bile so pod
oblastjo moških.

Prav tako niso imele
prav nobenih
političnih pravic.

Njihov položaj se
skorajda ni razlikoval
od položaja sužnjev.

Niso se smele
udeleževati javnih
prireditev (razen v
redkih primerih) ali
olimpijskih iger.

Niso imele svobode
gibanja, zunaj doma
so jih spremljale
sužnje ali služabnice.

Niso imele osebne
lastnine ali zelo malo …
dve od:
dve od:

Areopag so sestavljali  Eforat je bil (5-članski)
odsluženi arhonti
nadzorni svet za
(najvišji duhovnik,
nadzor političnega
vrhovni poveljnik,
sistema države.
državljansko sodišče,  Eforji so bili lahko po
30. letu starosti in
skupaj 9 članov).

Areopag je skupaj z
samo enkrat v
arhonti vodil državo.
življenju.


Njegovi člani so bili
Vrhovni sodniki v
lahko le predstavniki
eforatu so preganjali
prvega razreda.
nezaželene tujce,

Areopag je bil
napovedovali so vojne
posvetovalni organ (v
in sklepali mir.

Eforje je imenovala
času kraljevine).

Kasneje je postal
ljudska skupščina …
sodišče za umore …
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Naloga

Točke Rešitev

12.1
12.2

1
1

12.3

1

Skupaj

3

Naloga

1
1

Skupaj

2

Naloga

14

Skupaj
Naloga

15
Naloga

bitka pri Termopilah
ena od:

Spartanci naj bi zadržali Perzijce od osrednje
Grčije (Atenci pa bi Perzijce premagali na
morju).

Leonidas se je (s 300 Spartanci) boril do
zadnjega moža.
dve od:

Grki so bolje poznali svoje ozemlje / borili so se
na domačem ozemlju.

Grška vojska / hopliti so bili bolje opremljeni.

Grki so imeli moralno prednost in višjo
motivacijo.

Grki so se bojevali za svojo svobodo …

Točke Rešitev

13.1
13.2

Periklej / Perikles
dve od:

Preuredili so Akropolo, dostop nanjo so uredili s
Propilejami.

Na vrhu Akropole so zgradili Partenon / tempelj,
posvečen boginji Ateni.

Zgradili so tempelj Erehtejon.

Ob vznožju Akropole so postavili Odeon /
gledališče za glasbene prireditve.







16.1
16.2

1
1

Skupaj

2

Dodatna navodila

(makedonska) falanga

Točke Rešitev

Perzija
ena od:

Grki so se zaradi trgovine, obrti in drugih potreb
selili v novoustanovljena mesta na vzhodu.

V mesta na vzhodu so Grki prenesli svojo
kulturo in jezik.

Grščina je postala svetovni jezik.

Grška kultura se je razširila do Indije …


Dodatna navodila

A
D
E

Točke Rešitev

1

Dodatna navodila



Točke Rešitev

1
1
1
3

Dodatna navodila



Dodatna navodila
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Naloga

7

Točke Rešitev

17.1

1

17.2

1

17.3

1

Skupaj

3

Naloga

18

1

Skupaj

dve od:

Kelti

Veneti

Liguri
dve od:

Od Grkov so prevzeli abecedo in jo posredovali
Rimljanom.

Rimljani so prevzeli način gradnje cest.

Pri zidavi so prevzeli obok.

Tehnika iskanja, izkoriščanja in regulacije vode
je postala temelj rimske kanalizacije in
vodovodov.

Boj na življenje in smrt Rimljani razvijejo v
gladiatorske igre.

Prevzeli so konjske dirke …

Sicilija

Sardinija

Točke Rešitev

1

2

Dodatna navodila

patriciji, dve od:

Patriciji so imeli velika posestva.

Imajo številne privilegije.

Imajo vse politične pravice …
plebejci, dve od:

Plebejci so bili večinoma kmetje, trgovci in
obrtniki.

Prepovedane so jim bile poroke s patriciji.

Nimajo nobenih političnih pravic.

Patriciji so jim sodili po nepisanih zakonih …

Dodatna navodila

8
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Naloga

Točke Rešitev

19
1
1

1

1

1

Skupaj
Naloga

Dodatna navodila

A JULIJ CEZAR

(Gnej) Pompej

(Mark Licinij) Kras

Med Pompejem in
Cezarjem je prišlo do
vojne, v kateri je bil
Pompej premagan …

B GAJ OKTAVIJAN

(Mark) Antonij

(Mark) Lepid

Oktavijan je premagal
rimsko-egipčansko
vojsko in porazil
Marka Antonija (in
Kleopatro) …
dve od:
dve od:

diktator (za nedoločen  Augustus / vzvišeni

Imperator / vrhovni
čas)

konzul (za deset let)
poveljnik vojske


cenzor
cesar


vrhovni poveljnik
princeps / prvi v
vojske
državi in prvi v senatu


vrhovni svečenik /
pontifex maximus /
pontifex maximus
vrhovni svečenik

pater patriae / oče
domovine

ljudski tribun

Galija
ena od:

Egipt

Ilirik

Retija

Dalmacija

Mezija

Cirenajka
tri od:
tri od:


javna dela za
oskrba prebivalstva z
brezposelne
živili


razdeljevanje žita
enotni merski in
(agrarni zakon)
denarni sistem


javne gradnje
vzdrževanje

julijanski koledar
prometnih povezav

gradnja spomenikov,  poimenovanje
ki so častili Cezarja
meseca avgusta


poimenovanje
obnova in gradnja
meseca julija
novih zgradb

oživljanje
starorimskega načina
življenja

obnova starih verskih
kultov

5
Točke Rešitev

20.1

1

20.2

1

Skupaj

2

ena od:

Kristjanom je bila dana verska svoboda.

Končalo se je preganjanje kristjanov.

Zahodni del države je vse bolj slabel.

Težišče se je preneslo na vzhodni del države …

Dodatna navodila
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Naloga

9

Točke Rešitev

21.1

1



21.2

1
2



Skupaj
Naloga

22

Neobdelano zemljo so razdelili revnim
naseljencem, ti pa so v zameno morali
lastnikom dajati del / tretjino pridelka …
fevdalizem

Točke Rešitev

1



Dodatna navodila

Dodatna navodila

Limes je bil utrjen obmejni pas s sistemom
povezanih trdnjav in vojaškimi posadkami …

Različni modeli vladanja
Naloga

23

Naloga

Točke Rešitev

1

1
1

Skupaj

2

Naloga

25

ena od:

Rimljani so z njimi trgovali.

Germani so kot federati služili v rimski vojski.

Nekateri pripadniki višjih slojev so bili dvorjani …

Točke Rešitev

24.1
24.2

Dodatna navodila

alod
ena od:

Vazal je od seniorja prejel fevd in zaščito, sam
pa je moral ponuditi vojaško pomoč.

Vazal ga je moral spremljati na vojaških
pohodih.

Vazal je moral sodelovati pri njegovi oskrbi.

Moral je dajati nasvete vojaške in politične
narave …


Točke Rešitev

3

Dodatna navodila








F
E
B
A
D
C

Skupno število točk IP1: 60

Dodatna navodila

Za šest pravilnih rešitev 3 točke,
za pet ali štiri 2 točki,
za tri ali dve 1 točka.

10
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IZPITNA POLA 2
Slovensko nacionalno preoblikovanje
Naloga Točke Rešitev

1

Skupaj

1
1
1
3





A
D
F

Naloga Točke Rešitev

2.1
2.2

1
1

2.3

1

Skupaj

3

1
1

Skupaj

2

Bachov absolutizem / obdobje
dve od:

absolutistično vladanje

politična represija

cenzura tiska

samocenzura

onemogočanje delovanja političnih društev

ovaduštvo …
dve od:

Slovenski politični tisk je usihal.

Slovenska politična društva so bila ukinjena / so
prenehala delovati.

Slovensko nacionalno gibanje je prešlo
(s političnega) na kulturno področje.

Razvijalo se je literarno delo.

Razvijalo se je amatersko zgodovinopisje …

2

Dodatna navodila

mladoslovenci
ena od:

Tabor v Vižmarjih je bil največji / najštevilčnejši.

Udeležilo se ga je okoli 30.000 ljudi …


Naloga Točke Rešitev

4

Dodatna navodila



Naloga Točke Rešitev

3.1
3.2

Dodatna navodila






D
A
B
C

Dodatna navodila

Za štiri pravilne rešitve 2 točki,
za tri ali dve 1 točka.

M192-511-2-3

11

Naloga Točke Rešitev

5.1

1

5.2

1

Skupaj

2

dve od:

Železnica je omogočila hitrejši transport blaga.

Naraščala je trgovina.

Naraščala je konkurenca.

Industrijski obrati so nastajali zlasti ob
železnicah.

Manufakture / obrti izven železniškega omrežja
so propadale.

Stari prevozniki (furmani, splavarji) so izgubili
večino zaslužka.

Odpirala so se nova delovna mesta …
ena od:

Prebivalstvo je naraščalo.

Prebivalstvo se je selilo v mesta.

Naloga Točke Rešitev

6.1

1

6.2

1

Skupaj

2

1

7.2

1

Skupaj

2

Dodatna navodila

tri od:

Za izselitev so se odločili zaradi revščine.

Ker niso imeli zemlje.

Ker niso imeli hrane.

Ker niso imeli dela.

Ker so želeli boljše življenje …

Aleksandrinke so bile ženske, ki so se
izseljevale (v Egipt), kjer so delale (kot služkinje
in dojilje).

Naloga Točke Rešitev

7.1

Dodatna navodila

Dodatna navodila

ena od:

zvezno (jugoslovansko) republiko

federativno republiko

Zaradi velikih (kulturnih) razlik med
južnoslovanskimi narodi (ki so bile posledica
večstoletnega različnega razvoja).

Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju
Naloga Točke Rešitev

8.1

1

8.2

1

Skupaj

2

1917

Kobarid
dve od:

Civilno prebivalstvo se je izseljevalo / območje
vojskovanja je zapustilo na tisoče beguncev.

Naselja so bila porušena.

Vladalo je pomanjkanje.

Družine so preživljale ženske.

Oblasti so deportirale politično sumljive …


Dodatna navodila

12
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Naloga Točke Rešitev

9

2






K
M
K
M

Naloga Točke Rešitev

10.1

1

10.2

1

Skupaj

2

1
1

Skupaj

2

1
1

Skupaj

2

Dodatna navodila

Najbolj številčna je bila v Italiji.
Najmanj številčna je bila na Madžarskem.
ena od:

Meja je bila določena z izvedbo plebiscita.

Manjši del Koroške (Mežiška dolina, Jezersko)
je pripadel Kraljevini SHS …


Dodatna navodila

Univerza (v Ljubljani)
ena od:

Slovenstva se uradno ni poudarjalo.

V državi je uradno obstajal enoten
jugoslovanski narod (s tremi plemeni).

Poudarjena je bila ideja (jugoslovanskega)
unitarizma …


Naloga Točke Rešitev

12.1
12.2

Za štiri pravilne rešitve 2 točki,
za tri ali dve 1 točka.



Naloga Točke Rešitev

11.1
11.2

Dodatna navodila

Narodna radikalna stranka
ena od:

Oblasti so bile oblikovane tako, da so v čim več
upravnih enotah prevladovali Srbi.

Meje oblasti niso sledile nacionalnim mejam.


Dodatna navodila

M192-511-2-3

13

Naloga Točke Rešitev

13.1

1

13.2
13.3

1
1

13.4

1

Skupaj

4

A INDUSTRIJA
B KMETIJSTVO
pet od:
pet od:


železarska
poljedelstvo

kovinsko predelovalna  sadjarstvo


celuloze in papirja
vinogradništvo


pivovarska
govedoreja


steklarska
ovčereja


tobačna
konjereja


tekstilna
lesarstvo

kemična

usnjarska

lesna

rudarstvo

premogovništvo

v Ljubljani in Laškem  v Ljutomeru
dve od:
dve od:


Industrijska
Kmetijska proizvodnja
proizvodnja je rasla.
je upadala.


Nastajali so novi
Z juga so prihajali
industrijski obrati.
cenejši proizvodi.

Odprli so se novi trgi  Slovensko kmetijstvo
na jugu.
je bilo slabše

Konkurenca na trgu je
konkurenčno.

Cene kmetijskih
bila šibkejša kot v
proizvodov niso bile
Avstro-Ogrski.

Industrijski proizvodi
zaščitene.

Cene kmetijskih
so bili zaščiteni z
proizvodov so
visokimi carinami.

Industrijski obrati so
upadale.

Večje posesti so
se modernizirali …
uvajale kmetijsko
mehanizacijo.…


Delež industrijskih
Delež kmečkega
delavcev je naraščal.
prebivalstva je upadal.

Naloga Točke Rešitev

14

1

Dodatna navodila

dve od:

v najemniških stanovanjih

v delavskih kolonijah

v zasilnih stanovanjih/barakah

Dodatna navodila

14
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Naloga Točke Rešitev

15.1

1

15.2

1

Skupaj

2

Naloga

1

1

1

1
1

Skupaj

dve od:

Uvedel je (šestojanuarsko) diktaturo.

Razpustil je parlament.

Prepovedal je delovanje političnih strank (in
sindikatov).

Imenoval je novo vlado, ki je bila odgovorna
zgolj njemu.

Državo je preimenoval v Kraljevino Jugoslavijo …
ena od:

Kralj Aleksander je bil ubit v atentatu (oktobra
1934 v Marseillu).

Atentat nanj so organizirali pripadniki hrvaške in
makedonske politične emigracije …

Točke Rešitev

16

5

Dodatna navodila

A NEMŠKI
B ITALIJANSKI
OKUPATOR
OKUPATOR
ena od:
ena od:

Gorenjska, Štajerska  Dolenjska, Notranjska
(Koroška, Posavje)
(Ljubljana)


severni del Dravske
južni del Dravske
banovine / Slovenije …
banovine / Slovenije …
ena od:
ena od:

Zasedeno območje je  Zasedeno območje je
bilo gospodarsko bolj
bilo gospodarsko
razvito.
slabše razvito.

Zasedeno območje je  Zasedeno območje je
bilo industrijsko
bilo pretežno kmetijsko.

Na zasedenem
razvito …
območju je bilo malo
industrije …
ena od:
ena od:


Takoj se je začela
Italijanizacija je bila
nasilna germanizacija. postopna.


V šolah in upravi je
V uradno poslovanje
bila slovenščina
je bila uvedena
prepovedana.
dvojezičnost.


Vsa imena so bila
Pouk v šolah je
ponemčena.
potekal v slovenščini.


Uničevali so
Italijanščina je bila
slovenske knjige …
obvezni predmet …


Slovencev ni
Zadržal je slovenske
vključeval v upravo.
uradnike / učitelje.
tri od:
tri od:


internacija / odgon v
internacija / odgon v
koncentracijska
koncentracijska
taborišča
taborišča


aretacije / zapori
aretacije / zapori


streljanje talcev
streljanje talcev


požiganje vasi /
požiganje vasi /
domov
domov

izgon Slovencev

vpoklic v nemško
vojsko

Dodatna navodila
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17.1
17.2

1
1

17.3

1

Skupaj

3

OF je Slovence pozvala k oboroženemu uporu.
ena od:

Zavzemala se je za združitev Slovencev v
okviru Jugoslavije.

Ni priznavala razkosanja Jugoslavije.

Prizadevala si je za slogo in enotnost
jugoslovanskih narodov.

Sklicevala se je na pravico do samoodločbe.
ena od:

Velik del Slovencev je sodeloval z OF.

Veliko Slovencev se je vključilo v osvobodilni
boj/pridružilo partizanom.

Del predvojnih politikov / prebivalstva je
zavračal sodelovanje z OF …

Naloga Točke Rešitev

18.1

1

18.2

1

Skupaj

2

1
1

19.3

1

Skupaj

3

na strani Nemcev / nemške vojske
proti partizanom / komunistom / zaveznikom
ena od:

Večina domobrancev je izginila v (izvensodnih)
povojnih pobojih.

Manjšemu delu domobrancev je uspelo
pobegniti iz Jugoslavije.

Nekateri domobranski voditelji so bili obsojeni
na smrt / sodno usmrčeni.


2

Dodatna navodila

po Sovjetski zvezi
ena od:

Jugoslovanski voditelji so želeli enakopravnost
v odnosih s Sovjetsko zvezo / niso privolili v
podrejeni položaj.

Stalin ni dovolil samostojne politike v državah
vzhodnega bloka.

Med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo so se
pojavila zunanjepolitična razhajanja (glede
povezovanja držav na Balkanu).

Titov kult osebnosti je preraščal Stalinov kult …
ena od:

Ker so v tem videle možnost za oslabitev
Sovjetske zveze.

Ker so upale, da bo jugoslovanski zgled za
seboj potegnil še katerega od sovjetskih
satelitov.

Ker so želele nevtralno območje na Balkanu …


Naloga Točke Rešitev
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Dodatna navodila



Naloga Točke Rešitev

19.1
19.2

Dodatna navodila








B
C
D
A

Dodatna navodila

Za štiri pravilne rešitve 2 točki,
za tri ali dve 1 točka.
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Naloga

Točke Rešitev

21.1

1



21.2

1
2



Skupaj
Naloga



STO je bilo razdeljeno na cono A in cono B.
Cono A je bila pod angloameriško (vojaško)
upravo, cona B pa pod jugoslovansko (vojaško)
upravo.
osimski sporazum / sporazumi

Točke Rešitev

22.1
22.2

1
1

Skupaj

2

1

23.2

1

23.3

1

Skupaj

3

(gibanja) neuvrščenih
ena od:

Jugoslavija se je povezovala z državami
tretjega sveta.

Jugoslavija je imela (razmeroma) dobre odnose
tako z zahodnim kot vzhodnim blokom / ni bila
del vzhodnega ali zahodnega bloka …

1
1

Skupaj

2

Najbolj enovita je bila v Sloveniji.
Najbolj mešana je bila v Bosni in Hercegovini.
dve od:

Uveden je bil federalizem / Država je bila
razdeljena na šest republik.

Poudarjalo se je načelo bratstva in enotnosti.

Spodbujalo se je »jugoslovanstvo« /
jugoslovanska (nadnacionalna) zavest.

V Bosni in Hercegovini se je (zaradi mešane
nacionalne strukture) razvnela najhujša vojna
na območju nekdanje Jugoslavije …


3

Dodatna navodila

Majniška deklaracija (1989)
tri od:

Hočejo živeti v suvereni slovenski državi.

V slovenski državi bodo samostojno odločali o
povezavah z drugimi narodi.

Slovenska država naj bo utemeljena na
spoštovanju človekovih pravic.

Slovenska država naj bo utemeljena na
demokraciji.

Družbena ureditev naj zagotavlja blaginjo.
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25

Dodatna navodila
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24.1
24.2

Dodatna navodila
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23.1

Dodatna navodila








1992
2004
1991
2007
1980
1990

Skupno število točk IP2: 60

Dodatna navodila

Za šest pravilnih rešitev 3 točke,
za pet ali štiri 2 točki,
za tri ali dve 1 točka.

