
ZGO, 6. c, 6. č 

Dragi učenci, 
 
Prišli smo do konca prvega poglavja. 
Če bi bili v šoli, bi v tem tednu s pomočjo spodnjih vprašanj utrjevali osvojeno snov. 
Odgovori na spodnja vprašanja. Ni treba vse naenkrat, naredi toliko, kot zmoreš. 
 

UTRJEVANJE: OSTANKI PRETEKLOSTI 
1. Kaj je zgodovina? 
2. Poznaš kakšno pomožno zgodovinsko vedo? 
3. Kaj dela zgodovinar? 
4. Zapiši vrste zgodovinskih virov, primere za posamezne vrste, ustanove, ki hranijo vire in  

primere (imena) ustanov: 
5. Zakaj je potrebno ohranjati zgodovinske vire? 
6. a) Kateri (vrsta) zgod. viri so najbolj zanesljivi? Zakaj? 

b) Kateri (vrsta) zgod. viri so najmanj zanesljivi? Zakaj? 

7. Naštej velika zgodovinska obdobja v pravilnem časovnem zaporedju! 
8. Začetkom štetja let pripiši, kdo  je uporabljal takšno štetje: 
9. Kristusovo rojstvo, Nastanek Rima, 1. olimpijske igre,  Mohamedov beg iz Meke v Medino 

(hedžra). 
10. Razloži besede: tisočletje, stoletje, desetletje. 
11. Navedi, v katero tisočletje, stoletje in desetletje spadajo naslednje letnice: 912, 800, 476, 69, 

2001, 1992, 1059, 1848 pr. Kr, 4000 pr. Kr., 3500 pr. Kr., 9 pr. Kr. 
12.  Odgovori na vprašanja: 

a) Prvi rimski cesar Avgust se je rodil leta 63 pr. Kr., umrl pa leta 14 po Kr. Koliko let je 
živel?  

b) Koliko je stara posoda iz leta 323 pr. Kr. ? 
c) Koliko je star papirusni zvitek iz leta 600 pr. Kr.. ? 
d) Koliko je star rimski miljnik iz leta 55 ? 
e) Kateri od zgornjih treh predmetov je najstarejši 
f) Kateri od zgornjih treh predmetov je najmlajši? 
g) Kateri od predmetov je starejši: Vrč iz leta 350 pr. Kr. ali vaza iz leta 410 pr. Kr.? 
h) Prva svetovna vojna je potekala od 1914 do 1918. V katerem stoletju je bilo to?  
i) Zapiši eno zate pomembno letnico iz 21. stol. Razloži, zakaj je to leto zate pomembno. 
j) *Zapiši letnico, ki spada v 3. desetletje 20. stoletja. 
k) *Zapiši letnico, ki spada v 7. desetletje 8. stoletja pr. Kr. 

 
 
Želim ti uspešno utrjevanje snovi. 



 


