
Preverjanje Stari Grki in Rimljani 1 

Kviz je rešilo 18 učencev (en učenec je rešil 3x, en pa 2x) 

Povprečno doseženo število točk je 15 od 22. (to je 70% ) 

Vprašanja z največ napačnimi odgovori: 

✓ Kateri atenski državnik je v začetku 6. stoletja uvedel obsežne reforme, npr. 

atensko prebivalstvo je razdelil po premoženju. 9 pravilnih odgovorov. 

✓ Kako se je v rimski republiki imenoval predstavnik plebejcev? Pravilni 

odgovori: 10. 

Poglejmo po vprašanjih: 
 
1. Katera številka predstavlja… 

• jedro kretske (minojske) kulture.: število 2 Pravilni odgovori: 15. 

• jedro mikenske kulture.: število 4 Pravilni odgovori: 12. 

2. Kateri atenski državnik je v začetku 6. stoletja uvedel obsežne reforme, npr. 

atensko prebivalstvo je razdelil po premoženju.. : Solon. Pravilni odgovori: 9. 

 

3. Prebivalstvo Šparte se je delilo na tri razrede: spartiate, perioike in helote.  

Svobodni državljani, po rodu večinoma Dorci, ki so predstavljali vladajoč razred. 

Njihova naloga je bila vladanje in vojskovanje. Večina jih je živela v samem mestu 

Šparta. Ukvarjali so se predvsem z lovom, politiko in vojskovanjem. Za kateri razred 

velja opis? .: Spartiati.  Pravilni odgovori: 19. 

 

4. Katere trditve veljajo za družbeno-politično ureditev Aten v njeni zlati dobi?. 

• Atene so imele sužnjelastniško demokracijo. DRŽI . Pravilni odgovori: 11. 

• Atene so bile edina izmed grških državic, ki so bile kraljevina.. NE DRŽI. 

Pravilni odgovori: 14. 

• Najpomembnejši politični organ je bila ljudska skupščina. .DRŽI.  Pravilni 

odgovori: 12. 

• Ženske, tujci in sužnji niso imeli vpliva na politično življenje v državi.. DRŽI. 

Pravilni odgovori: 18. 

• Izobraževale so se lahko samo deklice, medtem ko so dečke urili v vojake.. 

NE DRŽI. Pravilni odgovori: 17. 

5. Do katere države na vzhodu se je na višku moči raztezal Aleksandrov ogromen 

imperij?. Do Indije .Pravilni odgovori: 15. 

6.Katera barva na zemljevidu pravilno prikazuje centralno območje etruščanske 

države?. Rjava. Pravilni odgovori: 15. 

7. Kako so se imenovali pripadniki vladajočega, privilegiranega družbenega sloja v 

starem Rimu?. Patriciji.  Pravilni odgovori: 16. 



8. Kako se je v rimski republiki imenoval predstavnik plebejcev?. Ljudski tribun. 

Pravilni odgovori: 10. 

9. Kako je Cezar odpravljal lakoto v državi?. Z razdeljevanjem žita. Pravilni 

odgovori: 13. 

10. Katere štiri rimske province so med 1. in 3. stoletjem segale na ozemlje današnje 

Slovenije?.  

• Mezija. NE Pravilni odgovori: 19. 

• Makedonija. NE Pravilni odgovori: 13. 

• Norik. DA Pravilni odgovori: 17. 

• Ilirik. NE Pravilni odgovori: 15. 

• Panonija.: DA Pravilni odgovori: 15. 

• Dalmacija. DA Pravilni odgovori: 12. 

• Galija.  NE Pravilni odgovori: 18. 

• Italija. DA Pravilni odgovori: 17. 

 

Preverjanje Stari Grki in Rimljani 2 

Kviz je rešilo 12 učencev (dva učenca sta rešila 2x) 

Povprečno doseženo število točk je 14 od 21. (to je 67% ) 

Vprašanja z največ napačnimi odgovori: 

✓ Kakšno je skupno ime, ki so ga prevzela grška plemena v 8. stol. pr. n. š.? 
Pravilni: 3 odgovorov 

 
✓ Kateri cesar je bil na oblasti, ko je rimski imperij dosegel največji obseg? 

Pravilni: 3 odgovori 
 

✓ Kaj je najpomembnejši vzrok za grško kolonizacijo? Pravilni: 5 odgovorov 
 

✓ Po kakšni vojski je v začetnem obdobju slovela rimska država? Pravilni: 6 
odgovorov 

 
✓ Veleposestniki so zaradi razmer v državi (propadanje kmetov) pridobivali 

vedno nove posesti. Kako z drugo besedo imenujemo rimsko veleposestvo? 
Pravilni: 6 odgovorov 

 
 
 
 
Poglejmo po vprašanjih: 
 

1. Kaj so glavne značilnosti mest, nastalih v času kretske kulture?. Številna mesta z 

razvito kanalizacijo ter palačami in vilami na obrobju in hišami revnejšega sloja 

v centru mesta. Pravilni odgovori: 8 



 

2. Kakšno je skupno ime, ki so ga prevzela grška plemena v 8. stol. pr. n. š.?. Heleni 

Pravilni odgovori: 3 

 

3. Kaj je najpomembnejši vzrok za grško kolonizacijo?. Pomanjkanje obdelovalne 

zemlje. Pravilni odgovori: 5 

 

4. Kako s tujko imenujemo pripadnike grške pehotne vojske, oborožene s kopjem, 

mečem, velikim okroglim ščitom , čelado in golenicami? . Hopliti. Pravilni odgovori: 8 

 

5. V zmagoviti bitki na Maratonskem polju med Grki in Perzijci so zmagali Perzijci.. 

Ne. Pravilni odgovori: 10 

 

6. Kako imenujemo postopek izganjanja ljudi, ki so bili nevarni atenski demokraciji? 

Ostrakizem ali ______________ sodba.. Črepinjska. Pravilni odgovori: 10 

 

7. Kaj je dal zgraditi Perikles v Atenah?. Partenon. Pravilni odgovori: 9 

 

8. Kateri dve ljudstvi sta imeli na jugu Apeninskega polotoka svoje kolonije?.  

a) Kartažani (Puni). DA. Pravilni odgovori: 10 

b) Egipčani. NE. Pravilni odgovori: 12 

c) Kelti. NE. Pravilni odgovori: 9 

č) Grki. DA. Pravilni odgovori: 13 

d) Perzijci. NE. Pravilni odgovori: 10 

 

9. Po kakšni vojski je v začetnem obdobju slovela rimska država?. Po izurjeni 

kopenski vojski. Pravilni odgovori: 6 

 

10. S katerim ljudstvom so se Rimljani spopadli med prvo in drugo punsko vojno?. 

Kartažani. Pravilni odgovori: 8 

 

11. Komu je bila razdeljena zemlja v provincah?. Vojaškim veteranom. Pravilni 

odgovori: 7 



 

12. Veleposestniki so zaradi razmer v državi (propadanje kmetov) pridobivali vedno 

nove posesti. Kako z drugo besedo imenujemo rimsko veleposestvo?. Latifundija. 

Pravilni odgovori: 6 

 

13. Oktavijan je postal prvi rimski cesar in dobil vzdevek ... . Avgust. Pravilni 

odgovori: 12 

 

14. Kateri cesar je bil na oblasti, ko je rimski imperij dosegel največji obseg?. Trajan. 

Pravilni odgovori: 3 

 

15. Kdo velja za ustanovitelja krščanstva?. Jezus Kristus. Pravilni odgovori: 14 

 

16. Rimljani so znali graditi kopališča z ogrevano vodo v bazenih.. DA. Pravilni 

odgovori: 13 

 

17. Kako se je imenovalo najstarejše rimsko mesto na slovenskih tleh?. Emona. 

Pravilni odgovori: 8 


