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V prihodnjem tednu od 18.5. – 22.5. 2020 boste imeli v Arnesovi spletni 

učilnici naloženo ocenjevanja znanja z naslovom Rimski imperij. Ocena, ki 

jo boste prejeli, bo vpisana v redovalnico. Test je kratek, reševanje bo trajalo 

15 minut. Z oceno boste seznanjeni neposredno po reševanju. 22.5.2020 je 

zadnji dan za reševanje. Kriterij bo isti kot pri testu: 100%-90% = odl (5), 

89%-80% = pdb(4), 79%-65% = db(3), 64%-45% = zd(2), 44%-0%=nzd(1). 

Navodila za ta teden so ista kot prejšnji teden. 

NAVODILA ZA DELO V SEDMEM in OSMEM TEDNU OD 4.5. DO 15.5. 

2020 

Zaključili smo obravnavo Rimskega imperija. Spodaj so naloge za utrjevanje 

in preverjanje znanja. Za reševanje so namenjene 4 učne ure, sami si 

razporedite, koliko boste naredili v določeni uri. Odgovorov mi ni potrebno 

pošiljati, namenjeni so vam, da preverite svoje znanje. Če imate vprašanje / 

ne znate odgovoriti na vprašanje, mi pišite. 

V devetem tednu boste dobili test-naloge o Rimskem imperiju, ki ga boste 

rešili in mi ga poslali v pregled. 

 

RIMSKI IMPERIJ – VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE IN PREVERJANJE 

ZNANJA 

Minimalni standardi znanja so označeni z odebeljenim tiskom.  

1. Kako delimo rimsko zgodovino? Navedi obdobja ter od kdaj do kdaj trajajo. 

2. Katere so glavne razlike med obdobjem kraljevine, republike in cesarstva?  

3. Katera ljudstva so živela na Apeninskem polotoku pred nastankom Rima? Pokaži 

jih na zemljevidu. Po kom je Italija dobila svoje ime? 

4. Kako in kdaj je nastalo mesto Rim po legendi in kako po pričevanju 

arheologov? Kaj je še danes simbol mesta Rim? 

5. Kako se je delila rimska družba v času republike? Opiši posamezne 

družbene skupine. 

6. Razloži pojem republika. Kdo je bil na čelu rimske republike in iz kakšnega 

družbenega sloja so izhajali? 

7. Kakšna je bila vloga senata / ljudskega tribuna v rimski republiki? 

8. Opiši rimsko vojsko. Kakšne težave so začele pestiti vojsko v času pozne 

republike? 
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9. Opiši, kako se je širila rimska država (kaj je obsegala v času kraljevine, kam 

se je najprej začela širiti, kam se razširi v času treh punskih vojn, kaj vse obsega 

v času svojega največjega obsega). Uči se ob zemljevidu. 

10. Kdo je bil Hanibal in s čim se je zapisal v zgodovino? 

11. Kaj je Hadrijanov zid in kje se nahaja? 

12. Opiši življenje Julija Cezarja. Kdo ga je nasledil na prestolu? 

13. Kdo je bil prvi rimski cesar? Kakšne nazive so nosili rimski cesarji? Kdo je 

cesarju pomagal pri vladanju? Poznaš še kakšnega cesarja. Kako so si rimski 

cesarji pridobili naklonjenost množic? 

14. Naštej in opiši vzroke za razpad rimskega imperija. 

15. Kako so poskušali rešiti rimski imperij pred propadom? Ali je poskus uspel? 

16. Kako so nastala rimska mesta pri nas?, Navedi latinska imena krajev., Kaj 

veš o Emoncu (kipu)? 

17. Razloži pojme: gladiator, amfiteater, hipodrom, akvadukt, terme, galjot, 

romanizacija, latifundija. 

18. Razloži latinska reka: Kruha in iger, pax romana. 

 

 

 

 


