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

učilnici naloženo ocenjevanja znanja z naslovom Evropa in svet v 17. in 18. 

stoletju. 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 7. in 8. TEDNU OD 4.5. DO 15.5.2020 

Zaključili smo obravnavo dogajanja v 17. in 18. stoletju. 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 Zgodovini 17. in 18. stoletja, ki ga 

boste rešili in mi ga poslali v pregled.  

 

EVROPA IN SVET V 17. IN 18. STOLETJU 

VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE ZNANJA 

Minimalni standardi znanja so označeni z odebeljenim tiskom! 

a/ ABSOLUTIZEM (učbenik: strani 86 – 89 in 92 – 93) 

1. Katere so značilnosti absolutizma?, Kje se je uveljavil? (Navedi tudi vladarje.)  

2. Naštej stanove in jih opiši. 

3. Kaj je merkantilizem? 

4. Opiši Francijo v 17. stoletju.  

5. Opiši Versailles. 
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6. Kdo si je delil oblast v Angliji v 17. stoletju?, S katerim dokumentom so omejili moč kralja?, 

Kako imenujemo tako obliko vladavine? 

7. Primerjaj Francijo in Anglijo v 17. stoletju. 
___________________________________________________________________________ 
b/ RAZSVETLJENSTVO (učbenik: strani 104 – 107) 

8. Razloži pojem razsvetljenstvo. O čem so učili razsvetljenci? 

9. Kaj pomeni, da se človek rodi kot nepopisan list? 

10. Katere znanosti se začnejo razvijati v času razsvetljenstva? Za katere nove izume so bili 

zaslužni razsvetljenci? 

__________________________________________________________________________ 
c/ RAZSVETLJENI ABSOLUTIZEM (učbenik: strani 108 – 110 in 126 - 131) 

11. Kaj je bilo značilno za razsvetljene absolutiste?, Navedi nekaj razsvetljenih absolutistov. 

12. Kakšna je razlika med absolutističnimi in razsvetljenimi vladarji? 

13. Opiši reforme, ki sta jih v Habsburški monarhiji uvedla Marija Terezija in Jožef II.  

14. Zakaj so Jožefa II. klicali tudi kmečki kralj? 

15. Naštej slovenske dežele v 18. stoletju. 

16. Kaj novega so prinesle terezijanske in jožefinske reforme v slovenske dežele? 

17. Po čem so znani naslednji slovenski narodni buditelji: Valentin Vodnik, Žiga Zois, Anton 
Tomaž Linhart, Anton Janša.  
___________________________________________________________________________ 
č/ NASTANEK ZDA IN AMERIŠKA OSVOBODILNA VOJNA (učbenik: strani 115 – 118) 
18. Kdo je poseljeval severno Ameriko v 17. stoletju? 

19. Zaradi katerih razlogov so se Evropejci priseljevali v Severno Ameriko? 

20. Opiši, kako so nastale ZDA. Kateri so bili glavni razlogi za odcepitev kolonij? 

21. Kaj je bilo zapisano v  Deklaraciji o neodvisnosti?  

22. Za kakšno obliko državne ureditve so se Američani odločili? 

23. Utemelji vpliv razsvetljenskih idej na nastanek ZDA. Kako je nastanek vplival na Evropo? 
___________________________________________________________________________ 
d/ FRANCOSKA REVOLUCIJA (učbenik: strani 119 – 112) 

24. Opiši Francijo pred izbruhom revolucije. 

25. Kaj je narodna skupščina in kako se je oblikovala?, Kdo jo je sestavljal? 

26. S katerim dogodkom in kdaj se začne francoska revolucija in kdaj konča? 

27. Opiši najpomembnejše spremembe, ki jih je uvedla francoska revolucija. 

28. Kdo so bili jakobinci in kakšna je njihova vloga v francoski revoluciji? 

___________________________________________________________________________ 
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e/ NAPOLEON BONAPARTE IN ILIRSKE PROVINCE (učbenik: strani 123 – 125 in 131 – 133) 

29. Opiši Napoleonovo pot od  vojaka do cesarja.  

30. Kaj je bilo značilno za Francosko cesarstvo pod Napoleonom? 

31. Opiši, kako se začne Napoleonov konec in kakšen je. 

32. Zakaj pravimo, da je bil Napoleon Bonaparte človek otokov? 

33. Opiši položaj Ilirskih provinc. Zakaj so bile ustanovljene? Koliko časa so obstajale? 

34. Kdo je z veseljem pozdravil prihod Francozov v naše kraje in zakaj? Kdo je bil razočaran 

nad prihodom Francozov in zakaj? Kako je Francoze sprejel Valentin Vodnik? 

35. Kako so Ilirske province vplivale na razvoj slovenske narodne zavesti? 

36. Kakšna je bila usoda Ilirskih provinc po padcu Napoleona? 
___________________________________________________________________________ 
37. Razloži pojme: nepopisan list, razsvetljeni absolutizem, parlamentarna monarhija, 

merkantilizem, reforma, kataster, matična knjiga, splošna vojaška obveznost, bonapartizem, 

revolucija, koalicija, celinska zapora, giljotina, splošna šolska obveznost, cenzura. 

 

 

 

 

 

 


