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ZGODOVINA 8. razred 

8. teden: 11. 5. 2020 – 15. 5. 2020 

 
REŠITVE:                   DUNAJSKI KONGRES IN REVOLUCIJA LETA 1848.  

 

1. Po porazu Napoleona je bilo potrebno Evropo na novo preurediti. Poglej spodnjo  

    karikaturo in reši nalogo. (3) 

 

 

 

a)     

 Kateri dogodek prikazuje karikatura? 

Dunajski kongres 

 

Kaj je bil namen tega dogodka? Navedi dva. 

- Zagotoviti trajen mir v Evropi 

- Vzpostaviti ravnotežje sil med 

evropskimi državami/preprečiti prevelik 

vzpon katerekoli evropske države, 

- Uničiti Napoleona 

- Spremeniti meje v Evropi in jih vrniti v 

čas pred Napoleonovim osvajanjem 

- Zatreti ideje francoske revolucije in 

vrniti življenje v čas pred francosko 

revolucijo 

- Zatreti napredne ideje in vrniti moč 

plemičem. 

 

2. Da bi preprečili novo revolucijo v Evropi, so evropski vladarji ustanovili sveto alianso . 

    Njene članice so ob ustanovitvi bile (države): (3) 

    a)   RUSIJA 

    b)  AVSTRIJA 

    c)  PRUSIJA 

 

3. Obkroži črke pred pravilnimi trditvami, ki opisujejo Evropo po Napoleonovem porazu.    

    Pravilne so tri. (3) 

a. Na pobudo avstrijskega kanclerja Metternicha so sklenili sveto alianso. 

b. S cenzuro in številnimi vohuni so nadzorovali življenje ljudi. 

c. Zemljevid Evrope se ni spremenil. 

d. Nad uvedbo starega režima so bili najbolj navdušeni izobraženci. 
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e. Kongres svete alianse je bil ponovno leta 1821 v Ljubljani. 

 

4. Oglej si karikaturo in odgovori na vprašanja. 

 

a) Karikatura nosi naslov »Klub mislečih«. Kaj pomenijo preveze, ki jih imajo     

    udeleženci omizja okoli ust? (1) 

Preveze pomenijo omejevanje svobode govora; pomenijo zatiranje človekove pravice 

po svobodnem izražanju; pomenijo nadzorovanje življenja ljudi s  prepovedjo 

izražanja svojih misli.. 

 

b) Kako se imenuje državna politika nadzorovanja vsebine medijev? (1) 

    Beseda se začne s črko CENZURA. 

 

5. Leta 1848 je Evropo preplavil val revolucij.  

   

a) Vzroki za revolucije 1848 so bili različni. Navedi primer političnega, socialnega in    

   nacionalnega vzroka. (3) 

 

POLITIČNI SOCIALNI NACIONALNI 

- Meščani se borijo za 
odpravo absolutizma; 
borijo se proti samovolji 
vladarjev plemičev in 
cerkve; zahtevajo ustavo 
in parlament; svoboda 
govora in tiska. 
 
 
 
 

- Delavci zahtevajo boljše 
delovne pogoje in višje 
plače . 
 
- Kmetje želijo manjše 
dajatve, manj tlake in 
svojo zemljo. 

- ustanovitev enotne 
države posameznega 
naroda/ustanovitev lastne 
države, 
- povečanje političnih 
pravic nekaterih narodov, 
- samostojnost ali 
avtonomija znotraj 
obstoječe države, 
- združitev naroda v eno 
državo 
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6. Poveži narode z njihovimi zahtevami v letu 1848. Veliko črko iz levega stolpca   

preneseš na ustrezno črtico v desnem stolpcu. (3)         

 

A Italijani   Č     so dobili svoj prvi politični program. 

B Nemci   A       so živeli v več državah, zato so zahtevali združitev. 

C Madžari   B      so imeli dvoje različnih zamisli o združitvi. 

Č Slovenci             C       so marca 1848 razglasili svojo republiko. 

 

 

 

7. Leta 1848 so v revoluciji sodelovali tudi Slovenci. Preberi besedilo in odgovori na 

vprašanja. 

 

»Da se naši politiško razkropljeni narod Slovencov na Kranjskim, Štajerskim, 

Primorskim in Koroškim kakor jeden narod v eno kraljestvo z imenom »Slovenija« 

zedini,in da ima za-se svoj deželni zbor./…/ Da ima slovenski jezik v Sloveniji 

popolnoma tiste pravice, ktere ima nemški jezik v nemških deželah, da bode tedaj naši 

volji pripušeno, kdaj in kako hočemo slovenski jezik v šole in pisarnice (kanclije) 

upeljati./…/« 

 
(Slovenski zbor v Beču, Kmetijske in rokodelske novice, 29. Marca 1848) 
 

a) Kaj označujemo s pojmom »Zedinjena Slovenija«? (1) 

     To je prvi slovenski politični program. 

 

b) S pomočjo besedila ugotovi tri vsebinsko različne zahteve, ki so jih naši predniki   

     postavili leta 1848? (3) 

 

  Združitev vseh Slovencev v skupno enoto z imenom Slovenija. Želimo svojo upravno   

 enoto, ki naj bo avtonomna (samostojno odločanje). 

   Želimo svoj deželni zbor ali parlament. 

 Želimo enakopravnost slovenskega jezika z nemškim jezikom.    

  Želimo uvedbo slovenskega jezika v šole in urade. 

 

 

8. Avstrijski cesar je septembra 1848 razglasil zemljiško odvezo.  

    Preberi spodnje besedilo in odgovori na vprašanja. 
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»Mi, Ferdinand Pervi, ustavni cesar Avstrijanski, kralj Ogerski in Češki, /…/; Smo po 

naklepu Svojih ministrov soglasno z ustavnim zborom sklenili in ukažemo kakor sledi: 

Pervič. Podložtvo in zaveza med gruntnimi gosposkimi in podložnimi se z vsimi 

postavami, ki to zavezo zadevajo, nehajo. Drugič. Grunt ali zemljiše je vsih dolžnost 

odvezan; vsi razločki med gosposkimi in kmečkimi zemljiši imajo nehati. Tretjič. Vse 

dolžnosti, dela in davki vsake baže, ktere iz podložtva izvirajo in podložno zemljiše 

zadevajo, odsihmal nehajo; /…/.« (Kmetijske in rokodelske novice, 13. septembra 1848) 

 

a) Kaj je bilo ukinjeno s tem razglasom (česa so bili kmetje odvezani)? (1) 

 

  Odpravljena je bila tlaka in zemljiške obveznosti. 

  Ukinjen je bil fevdalizem. 

  Ukinjeno je bilo tlačanstvo in ukinjene so bile vse dajatve. 

 

b) Kako se je spremenil položaj kmetov? (1)  

    Kmetje so lahko postali lastniki zemlje. 

    Kmetje dosežejo svoje zahtevane cilje in se prenehajo upirati. 

 

c) Kaj je pomenilo, da so kmetje zemljo dobili z odškodnino? (1) 

       

      Kmetje so lahko dobili svojo zemljo, vendar so jo morali odkupiti in plačati       

      odškodnino v 20 letih. 

      To pomeni, da so zemljo morali odkupiti, če so želeli imeti svojo zemljo. 

 

 

9. Leta 1867 se je preoblikovala Habsburška monarhija. Uveden je bil dualizem. 
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  a) Kaj se je zgodilo z državo na pritisk Madžarov? (1) 

        

       Država se je preoblikovala /razdelila se je v dve samostojni polovici. 

       Država je razpadla na dva dela. 

 

  b)  Katero ime je država dobila po tem dogodku? (1) 

        

      AVSTRO-OGRSKA 

 

 

c) Navedi tri skupne zadeve obeh polovic države.  (3) 

     

   Vladar, finance, vojska, zunanja politika. 

 

 

 

č) Kateremu delu je pripadla večina slovenskega narodnega ozemlja? (1) 

     

   Pripadajo avstrijskemu delu/avstrijski polovici. 

 

 

    
    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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