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ZGODOVINA 7. razred 

8. teden: 11. 5. 2020 – 15. 5. 2020 

 

REŠITVE preverjanja znanja  RIMLJANI 
    

1. Katero ljudstvo je ustanovilo mesto Rim in ob kateri reki? (1) 
 
Latini ob reki Tiberi. 

 

2. Oglej si sliko in s svojimi besedami obnovi legendo o nastanku mesta Rim. (3) 
 

  PRIBLIŽNO S TEMI PODATKI: 

LEGENDA RIMA: Brata dvojčka Romula in Rema, je dal njun stric, ki se je bal za 

prestol, v košari vreči v naraslo Tibero. Ko je voda upadla je je naplavila košaro pod 

sedmimi griči, kjer ju je našla volkulja in skrbela zanju ter ju celo hranila s svojim 

mlekom, dokler ju niso našli pastirji, pri katerih sta potem odrasla. Kasneje sta sezidala 

mesto tam, kjer ju je našla volkulja, vendar sta se pri izbiri imena zanj sprla. Romul je 

zaradi tega brata celo ubil in sam postal kralj mesta, ki se po njem imenuje Roma.  

3. Na katere 3 družbene sloje se je delilo rimsko prebivalstvo? (3) 
    PATRICIJI 
    PLEBEJCI  
    SUŽNJI 
 

V katero skupino so spadali spodaj našteti prebivalci? Zapiši pod vsako besedo. (4) 

a) veleposestniki   b) gladiatorji   c) kmetje   d) senatorji   

    patriciji                                  sužnji                    plebejci                     patriciji  

 

4. Dopolni manjkajoče besedilo. (8) 
 

Pripadnike rimske vojske imenujemo LEGIONARJI.  Rim se je začel širiti, ker so hoteli 

pridobiti več  ŽITA , s katerim bi nahranili vojake. Rimljani so najprej osvojili 

APENINSKI  polotok, kasneje pa so se zapletli še v (številka) 3  punske vojne. V 
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punskih vojnah so se med seboj spopadli RIMLJANI in KARTAŽANI . Vojne so se 

začele zaradi ŽELJE PO SICILIJI/PREVLADE V SREDOZEMLJU/TEKMECEV 

KARTAŽANOV.  Zmagali so RIMLJANI .  

5. Ureditev rimske države se je v tisočletni zgodovini nekajkrat spremenila. Rim je bil po 

politični ureditvi najprej kraljevina, potem republika in nato cesarstvo. 

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. 
 

„... Zdaj izdero vsi zarotniki bodala in se zgneto okoli žrtve. Kamor obrne pogled, 

povsod merijo udarci nanj, povsod mu migota morilsko železo pred očmi; zagozden 

med svoje klavce stoji, kakor ujeta zver in nož za nožem se mu pogreza v telo. ...“ 

Kos, Gestrin, Melik: Zgodovinska čitanka za šesti razred, str. 21 

 

a)  O katerem politiku govori zgornji odlomek? (1) 
       
     JULIJU CEZARJU 

 

b) Kako se je spričo zgoraj opisanega dogodka spremenila politična ureditev rimske   

    države? (1) 

    Rim je postal CESARSTVO. 

    Konec je bilo rimske REPUBLIKE. 

 

c) Kako pravimo politično motiviranem umoru? (1) 
  
     ATENTAT 
     ZAROTA 

 

č) Poimenuj prvega rimskega cesarja.(1) 

    GAJ OKTAVIJAN AVGUST 

    AVGUST 

 

d) Kdaj in v času katerega cesarja je Rim dosegel največji obseg? (2) 

   V 2. stoletju n. š. . V času cesarja TRAJANA. 

 
 
 
6. Oglej si sliko in odgovori na vprašanja. 
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a) Poimenuj rimskega vojaka in pojasni to poimenovanje. (2)  
     
    LEGIONAR – bil je pripadnik velike vojaške enote, ki se je imenovala LEGIJA. 
  

 
b) Opiši opremo vojaka. (3)  
      
    Čelada (s perjanico), (ščit), oklep (kovinska srajca), meč, bodalo za pasom, sandale,    
    ščit na nogah (golenski ščit) . 

        
c)  Kakšne so bile naloge vojakov v obdobju miru? (2)   

     Gradili so CESTE,  MOSTOVE, IN DRUGE STAVBE, OBLEGOVALNE NAPRAVE. 

     Gradili so VOJAŠKE TABORE, OBRAMBNE ZIDOVE in STOLPE. 

     Opravljali so delo DRVARJEV, KOPAČEV, ZIDARJEV. 

      

7. Rimljani so na začetku častili številne bogove in duhove. Vera v več bogov se imenuje 

mnogoboštvo ali politeizem. 

 

a) Katera vera pa je prevladala na ozemlju Rimskega cesarstva od konca 4. stoletja   

    našega štetja? (1)  

     

    KRŠČANSTVO 

    VERA V JEZUSA KRISTUSA         

 
 
b)   V čem je bila glavna razlika med prvotno vero v rimski državi in novo vero, ki je      

      postala državna ob koncu 4. stoletja našega štetja?  (2)  

      Prvotno so Rimljani verjeli v več bogov (POLITEIZEM), kasneje pa samo v enega   

      boga (MONOTEIZEM. 

       Razlikovali sta se po verskih stavbah, obredih in praznikih.   
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8. Kateri ostanki na slovenskih tleh nas še danes spominjajo na rimski imperij?  

Navedi tri vsebinsko različne. (3) 

    - rimske naselbine 

    - rimske ceste 

    - obzidja 

    - novosti v kmetijstvu: plug 

    - nove rastline: vinska trta in oljka 

    -  mitreji (svetišča) 

    - krščanska vera 

    - nagrobni spomeniki (nekropole) 

    - kipi 

 

 
9. Propadanje države je dolgotrajen proces. 

 
a) Kateri dogodek v rimski zgodovini označuje letnica 395? (1)  
     

    Rimski imperij se je razdelil v dve polovici: 

    Rimsko cesarstvo se je razdelil na vzhodno in zahodno polovico. 

    Rimsko cesarstvo je bilo razdeljeno na Zahodnorimsko in Vzhodnorimsko    

    cesarstvo.    

 

 
b) Naštej in opiši tri težave, s katerimi se je srečevala rimska država in so pripeljale do    

    njenega propada. (6) 

 

Nesposobni vladarji – niso se znali spopadati s težavami v državi in jih ustrezno 

rešiti. 

Šibka centralna oblast – oblast v Rimu ni imela več dovolj moči, da bi lahko 
reševala številne težave. 

   
    Upad discipline v vojski – vojska ni bila več enotna in uspešna v vojnah. 
 
    Ni več novih osvajanj  - primanjkuje sužnjev in delovne sile, posledično več  
    revščine in pomanjkanje hrane in surovin. 
  
    Slabe letine – malo pridelka, več revščine, lakote, zapuščanje in propadanje   
    kmetij. 
  Beg prebivalstva v mesta – pomanjkanje delovne sole na deželi – lakota, revščina. 
 
  Plačevanje za mir sosednjim državam – izpraznila se je državna blagajna, manj   
  denarja za razvoj gospodarstva in pomoč ljudem. 
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  Uvoz cenejših izdelkov in pridelkov iz osvojenih dežel – propad domačih obrtnikov   
  in kmetovalcev zaradi velike konkurence. 
 
  Vdor barbarov – postopno uničenje rimske države. 
 
  Možni še drugi odgovor, strokovno sprejemljivi. 
 
 
 

10. Pojasni pojme. (5)           
 

MILANSKI EDIKT 
 

Zakon, ki je kristjanom zagotovil versko svobodo. 
 

AKVADUKT 
 

Rimski vodovod. 
 
 

KATAKOMBA 
 

Podzemne grobnice, podzemni prostori, kjer so se skrivali 
kristjani. 
 
 

PROVINCA 
 

Z vojsko osvojena dežela izven Apeninskega polotoka, pod 
oblastjo Rimljanov. 
Rimsko osvojeno ozemlje izven Italije. 
 
 

PAX ROMANA Rimski mir. 
Obdobje miru in napredka. 
Dvestoletno obdobje miru. 
 
 

 
 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.  
    

mailto:jasna.rosi@ludvik.si

