
Petek, 3. 4. 2020 

 

Nadoknaditi moramo zamujeno snov. Danes boš zaključil s poglavjem o širjenju rimske 
države. 

Cilj: - navedi posledice širjenja imperija in razloži vpliv trgovskih stikov na spremembe v 
načinu življenja in mišljenja. 
 
Naloge: V SDZ str. 20 preberi o provincah, ugotovi, kaj so in kakšen pomen so imele. Reši 
nal. 7 in 8. 
Spoznaj posledice širjenja države in reši nal. 9 na str. 22.  

 

Miselni vzorec  prepiši in ga dopolni. V pomoč ti je SDZ str. 16 – 22 (22 – POVZETEK) 

 

 

 

 

  

ŠIRJENJE RIMSKE DRŽAVE 

Rimska vojska 
– 

-----------------  

Dodaj 3 značilnosti 

 

ŠIRJENJE: (5.-3. Stol. Pr. Kr.) 

- Apeninski polotok 
- S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- Bližnji V 
- Britansko o_ _ _ _ _ 

 

PUNSKE VOJNE 

 

 

 

 

PROVINCE 

Sicilija   Š__________ 

S Afrika pomen 

ROMANIZACIJA 

SPREMEMBE 

Politično - vojaške 

gospodarske 

družbene 

 
 

 

 



 Dodajam vprašanja za spraševanje. Nanje odgovori v zvezek, odgovore pošlji do 

            17. 4. 2020. 

 

 

KAJ MORAM ZNATI ZA SPRAŠEVANJE? 

 

1. Naštej ljudstva, ki so naseljevala Apeninski polotok pred nastankom rimske države? 
2. Kako so Etruščani vplivali na Rimljane? 
3. Opiši legendo o nastanku Rima! 
4. Razloži, kako je bila organizirana rimska republika. 
5. Kako se je delila rimska družba? Opiši! 
6. Opiši rimsko vojsko! 
7. Kako se je širil rimski imperij? (5. – 3- stol. pr. Kr.)  
8. Kakšen pomen so imele province za rimski imperij? 
9. Katere ukrepe, ki so vodili v konec republike, je izvedel Julij Cezar 
10. Zakaj je bil pomemben Gaj Oktavijan Avgust? (pax romana) 
11. Kaj je romanizacija? 
12. Rimsko verovanje! 
13. Kaj veš o pojavu krščanstva? 
14. Katere znanosti so bile razvite v rimskem imperiju? 
15. Rimsko gradbeništvo! 
16. Opiši rimsko umetnost! 
17. Zakaj je bilo današnje slovensko ozemlje pomembno za Rimljane? 
18. Opiši vzroke za krizo v imperiju! (problemi) 
19.  S katerimi reformami sta želela imperij rešiti Dioklecijan in Konstantin? 
20. Zakaj in kdaj je propadlo rimsko cesarstvo? 

 

 


