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ZGODOVINA 6. razred 

8. teden: 11. 5. 2020 – 15. 5. 2020 

 

REŠITVE: IZUMI in RAZVOJ ZNANOSTI  

 
1. Bodi izumitelj tudi ti in iz spodnjih besed sestavi novo besedo. Zapiši jo na črto.  (1) 
 
JAZ BI DAN                IZNAJDBA 
 
2. Kako so ljudje prihajali do izumov: (2) 
 
a) NEKOČ:     naključno pri delu, z opazovanjem, (počasneje kot danes) 
 
 
b) DANES:     načrtno, z raziskovalnim delom v laboratoriju, (hitreje kot nekoč) 
 
 
3. Ogenj so ljudje spoznali naključno, pomenil pa je veliko pridobitev. Ob ilustraciji 
zapiši, kaj je ogenj omogočal ljudem. (4) 
 
 

 

 

 toplota 
 

 svetloba 
 

 priprava hrane, kuhanje, pečenje 
 

 zaščita pred divjimi zvermi;  
 

 pomoč pri izdelavi orodja in orožja 

 
4. Kolo je bila vsestransko uporabna iznajdba. 

    

                                                                                           
Dopolni spodnje trditve. (3) 

 
    a) Kolo so pred 7000 leti iznašli v   MEZOPOTAMIJI. 

    b) Izdelano je bilo iz LESA. 

    c) Kolo z osjo, prvo te vrste v Evropi so našli pri nas na  LJUBLJANSKEM BARJU. 



2 
 

č) Utemelji, zakaj velja kolo za eno najpomembnejših iznajdb v zgodovini človeštva!     

    (2) 

- pospešilo je hitrost potovanja; pospešilo je lažje potovanje in prevažanje tovora, 

- pospešilo je učinkovitost človekovega dela, 

- kolo je osnova za delovanje številnih pripomočkov (orodja, orožja), 

- uporabljali so ga v gospodarstvu, prometu in pomoč za delovanje drugih pripomočkov    

  (naprav). 

 

5. Kolo je pomagalo pri proizvodnji novega vira energije. Oglej si fotografijo in odgovori   

    na vprašanja. (3) 

 

 

a) Kaj prikazuje slika? 

Mlin na vodo; vodni mlin; KOLO na vodo 

 

b) Na kakšen način naprava na sliki proizvaja energijo? 

Voda je speljana na kolo z loputami, to pa 

dalje poganja druge naprave. 

 

c) Za pogon česa so uporabljali te naprave? 

Mlini, žage, nakovala v kovaških delavnicah, črpalke v 

rudnikih. 

  

6. V 18. stoletju so izumili parni stroj. (3) 

    Preberi spodnje trditve. Pri pravilnih zapiši PRAVILNO, nepravilne pa popravi.  

 

a. Prve stroje je poganjala elektrika. Prve stroje so poganjala vodna kolesa. 

b. Parni stroj je za svoje delovanje izkoriščal paro. Pravilno. 

c. Pod vplivom parnega stroja se je strojna proizvodnja spremenila v ročno. Strojno in             

     industrijsko (proizvodnjo s stroji). 

 

7. Parni stroj je pomenil začetek nove dobe in hitrejše spremembe v prometu. Poimenuj  

    dve novi prevozni sredstvi, ki sta prvi uporabili parni pogon. (2) 

   a) PARNIK 

   b) PARNA LOKOMOTIVA 
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8. V čem je bil pomen iznajdbe novih prevoznih sredstev na paro za: (3) 

     a) potovanje ljudi cenejše, hitrejše, udobnejše potovanje  

     b) prevoz blaga hitrejši prevoz, naenkrat prepeljejo večje količine (tovora, blaga) 

     c) razvoj gospodarske dejavnosti ročno delo zamenja delo s stroji; delo poteka  

        hitreje;  naredi se veliko več izdelkov v krajšem času 

 

9.V drugi polovici 19. stoletja so izdelali prvi električni generator, ki je mehanično    

    energijo pretvoril v elektriko.  

V tabeli so navedene značilnosti posameznih vrst elektrarn. Z modro barvo pobarvaj 

značilnosti hidroelektrarn, z rdečo značilnosti termoelektrarn ter z zeleno značilnosti 

jedrskih elektrarn. (6) 

 

nafta hidroelektrarna atomska jedra 

voda termoelektrarna zemeljski plin 

radioaktivni odpadki jedrska elektrarna premog 

 

10. V katerem mestu v Sloveniji deluje jedrska elektrarna? (1) 

      V Krškem. 

 

11. Kaj meniš, zakaj nekatere države zmanjšujejo število jedrskih elektrarn? (1) 

       Za seboj puščajo nevarne, radioaktivne odpadke. 

       So nevarne za okolje in zdravje ljudi. 

       Ker se bojijo sevanja in nevarnosti odlaganja radioaktivnih odpadkov. 

 

12. Tehnični razvoj je gotovo izboljšal življenje ljudi, a povzročil je tudi negativne   

    posledice.  Navedi tri negativne posledice na naravo in človeka. (3) 

     

a) onesnaževanje zraka, vode, rodovitne zemlje; izumiranje rastlinskih in živalskih vrst 

b) spreminjanje podnebja zaradi segrevanja različnih goriv in kemičnih snovi, ozonska  

    luknja, učinek tople grede; pomanjkanje vode, širjenje puščav 

 

c) povečano število obolelih ljudi 

 

 

13. Ko so ljudje začeli spoznavati svoje telo, se je začela razvijati medicina 
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   a) S čim so si pri zdravljenju pomagala prva ljudstva? (2) 

       - z UROKI 

       - z ZELIŠČI 

  

 b) Pojasni, zakaj je imelo  mumificiranje velik pomen za napredek medicine v starem    

      veku? (2) 

     

      Z mumificiranjem so ljudje spoznavali zgradbo telesa in so lažje prepoznali bolezni   

      – zdravili bolezni. 

 

 

14. Ljudje so že od nekdaj opazovali nebo in tako se je razvila astronomija. 

      Kaj je astronomija? Obkroži pravilen odgovor. (1) 

 

    a) Veda o nebesnih telesih.  

    b) Veda o napovedovanje človekove prihodnosti.  

    c) Veda o merjenju časa. 

 

15. Nebo opazujemo s posebnimi pripomočki. (1) 

 

 

a) Kako se imenuje naprava na levi? 

 

TELESKOP 

 

 

 

 

 

16. Zelo zgodaj se je pojavila tudi potreba po računanju in merjenju. Nastala je    

     matematika. Na slikah spodaj zapiši, zakaj je bilo potrebno znanje matematike.(2) 
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 a)  Merjenje in določanje mej zemljišč.  

      Pri gradnji namakalnih sistemov,     

      kanalov.  

     Določanje količine pridelka. 

b) Gradnja hiš, palač, piramid, svetišč. 

 

                             
 

    Na moj elektronski naslov jasna.rosi@ludvik.si. mi posreduj samo list z analizo 
uspešnosti svojega dela do 15. 5. 2020. 
 

Lahko mi napišeš tudi svoja razmišljanja, vprašanja, predloge.  
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