
Petek, 24. 4. 2020 

Naj te najprej spomnim: Ne pozabi na ponavljaje vprašanj, ki si jih dobil za preverjanje! 

Preglej rešitve zadnje ure. 

2. 

b)  Ptuj            Celje              Trojane          Ljubljana  
     POETOVIO            CELEIA              ATRANS           EMONA  
Vrhnika  Logatec  Hrušica  
NAVPORTUS  LONGATIKUM  AD PIRUM  
3. a) Pravokotno mesto s središčnim javnim prostorom forumom (trgom) in sistem 
pravokotno križajočih se cest, ki je tvoril zaključene otoke z bivališči. 
b) trg                          bivališča 

    ceste                      obzidje 

c) … zbirnih kanalov … Obstoj kloak priča o veliki razvitosti rimske civilizacije ter njihovem 
tehničnem znanju. 

4.  

 

Cilj: spoznaj, zakaj je propadel rimski imperij 

 

Naloge: 

 SDZ 33 – 35 
 Preberi besedilo v SDZ str. 33 Rimski imperij se je znašel v vsesplošni krizi in reši 

nal. 2. 
 V poglavju Poskusi reform spoznaj, kako so skušali rešiti imperij pred propadom. 

Jim je to uspelo? – Preberi in reši nal. 4. 
 Zapis v zvezek: 

 
PROPAD RIMSKEGA IMPERIJA 
 
1. V 3. stol. se je Rimski imperij znašel v krizi. Težave so bile: 

- politične (delitev imperija na dva dela) 
- …………… (vdor barbarskih plemen) 
- gospodarske (……………………………….) 
- ……………. (upad prebivalstva zaradi bolezni) 

              (dopolni manjkajoče) 

2. Poskusi reform so bili neuspešni, imperij je ostal razdeljen na dva dela (Zahodni – 
sedež v Rimu, Vzhodni – sedež v Konstantinoplu) 

3. 476. leta so Germani uničili Zahodni del imperija  - konec Zahodno rimskega 
cesarstva, konec starega veka! 

Pošlji zapis iz zvezka na bojana.osenk-martinjak@guest.arnes.si 

 

 

 



Ker s tem zaključuješ s poglavjem Rimski imperij, ti dodajam še rešitve SDZ današnjega dela. 

 

2. Politične težave / vojaške težave / gospodarske težave / družbene težave 
4. Cesar Dioklecijan je rimsko cesarstvo razdelil na dva dela:  
• VZHODNI, grško govoreči del, s središčem v KONSTANTINOPLU in  
• ZAHODNI, latinsko govoreči del, s središčem v RIMU.  
Meja je potekala na črti SIRMIJ – Črna Gora/Boka Kotorska – Velika Sirta (v SEVERNI 
Afriki).  
▪ V kateri del je spadalo današnje slovensko ozemlje? Zahodni del. 

 

Za konec še rešitve vprašanj – odgovori! Popravi. 

 

Odgovori na vprašanja 

1. Galci, Grki, Veneti, Etruščani, Italiki 
2. Pomorstva, obdelave kovin, gradbeništvo, pisavo, verovanje 
3.  

 
 

4. 

 
 

5.  Patriciji (bogati, senatorji…, plebejci (obrtniki, trgovci, kmetje), sužnji 
6. Legija, manjša enota centurija -  pehota, dobro oborožena, disciplinirana, hrabra, 

zavedna. 
      Vojak – legionar (ščit, meč, bodalo, oklep, čelada, oprema). 
7. Apeninski polotok, punske vojne (provinca Sicilija, Hispanija, S Afrika), V 

Sredozemlje, Britansko otočje do Rena, Donave. 
8. Gospodarski (uvažajo žito, kovine, zlasti srebro, sužnje), davki, veterani dobijo 

zemljo 
9.  

 



 
10. Bil je imperator, vrhovni svečenik, dosmrtni konzul, oče domovine, prvi rimski 

cesar. Uvedel je reforme, zgradil ogromno lepih stavb, zagotovil mir, ki je trajal 
200 let – pax romana. 

11. Širjenje rimskega načina življenja, kulture, običajev… 
12. Politeizem, svetišča, vsaka družina ima svojega boga (lari), v 1. Stol. Se pojavi 

krščanstvo. 
13. Spodkopava pomen rimskih cesarjev zaradi vere v Boga.  
     Jezus uči o dobroti in poštenosti, njegovi učenci apostoli, preganjeni, v Rimu se  
      skrivajo v podzemnih rovih – katakombe, preganjajo kristjane (gladiatorji) –   
      mučenci 
Cesar Teodozij vezo prizna konec 4. Stol. 
14. Geografija, zgodovina, medicina, pravo, filozofija, matematika 
15. Gradijo svetišča, stavbe, trge – forum, toplice – terme, ceste – via, vodovode – 

akvadukt, mostove – viadukt, amfiteater, gledališče… 
16. Kiparstvo (kipi cesarjev, senatorjev), reliefi, slavoloki 
      Slikarstvo (freska – slika na svež omet, mozaik – slika iz majhnih kamenčkov) 
       Dramatika 
17. Gospodarsko (trgovina, obrt, kmetijstvo) in vojaški (kraški zaporni zid) 
18. Gospodarski, vojaški, družbeni, politični. 
19. Dioklecijan je povečal število vojakov, utrdil meje, vzpostavil mir, okrepil 

gospodarstvo cesarstvo razdeli na dve polovici – V in Z. 
      Konstantin prestolnico preseli na V – Konstantinopel 
20. Vpad germanskih plemen, Odoaker vrže z oblasti zadnjega rimskega cesarja 476 – 

konec z rimskega cesarstva, konec starega veka. 

 

 

 

 

 

 

 

 


