
UTRJUJEMO ZNANJE prazgodovine, starega in srednjega veka 
 

1. Kaj je zgodovina?  
2. Naštej postopke zgodovinskega raziskovanja. 
3. Naštej zgodovinske vire. 
4. Kdo je restavrator? 
5. Kdaj se je pojavil prvi pokončni človek?  
6. Kako imenujemo najstarejše obdobje zgodovine?  
7. Na kateri dobi se delimo prazgodovino?  
8. Kako so se preživljali ljudje v kameni dobi?  
9. Kdaj in zakaj so se začeli ljudje stalno naseljevati?  
10. Iz česa so izdelovali orodje in orožje?  
11. Kaj je to pestnjak? 
12. Katere so pomembne najdbe iz tega obdobja?  
13. Na katera obdobja smo razdelili dobo kovin?  
14. Kaj je značilno za bakreno dobo?  
15. Kdo so bili mostiščarji? 
16. Kaj je značilno za bronasto dobo?  
17. Opiši železno dobo. 
18. Kaj je to situla? 
19. Kaj so delali z ralom?  
20. Kaj je to arheologija?  
21. Kaj naredijo z najdbami?  
22. Kdaj so Rimljani začeli osvajati naša ozemlja?  
23. Koliko časa so vladali na našem ozemlju?  
24. Kako imenujemo ta vek?  
25. Kaj so gradili?  
26. Kakšno vojsko so imeli? Zakaj? 
27. Opiši legionarja. 
28. Koliko časa je trajala vojaška služba? 
29. Kako se je imenoval njihov jezik in pisava? 
30. Katero mesto so zgradila na ozemlju današnje Ljubljane? 
31. Opiši Emono. 
32. Kateri kip si še danes lahko ogledamo v Ljubljani? 
33. Kdo je prišel na naše ozemlje po letu 500? 
34. Kako imenujemo obdobje med letom 500 in 1500? 
35. Kje so gradili srednjeveške gradove? 
36. Kdo jih je gradil? 
37. Kako je prišel mlad plemič do viteškega naslova? 
38. Kaj so delali vitezi? 
39. Kakšno je bilo življenje na srednjeveških gradovih? 
40. Kakšno vlogo so imele ženske? 
41. Kako so bili razdeljeni bivalni prostori v gradu? 
42. Kje so se razvila srednjeveška mesta? 
43. S čim so se ukvarjali prebivalci mest? 
44. Kako dolg je bil njihov delovnik? 
45. Kako  so se zavarovali pred sovražnikom? 
46. Kaj je tržni dan? 
47. Kakšne težave so pestile prebivalce mest? 
48. Opiši tipično meščansko hišo iz srednjega veka. 

 

 

 

 
 

 

 

 

RAZMISLI, KAJ BI ZNAL POVEDATI O SPODNJIH 
SLIKAH. Pomagaj si z učbenikom. 


