
Pozdravljeni.

Ponovitev. Izberi pravilne odgovore. Tako lahko tudi dopolniš prejšnjo nalogo.

1. Na ozemlje rimskega imperija so začela vpadati nova ljudstva:

a. Grki, Etruščani in Latini.

b. Huni, Germani in Slovani.

c. Perzijci, Egipčani in Hetiti.

2. Zahodno-rimsko cesarstvo je propadlo:

a. 764

b. 395

c. 476

3. Kakšna je bila usoda rimskih mest po propadu rimskega cesarstva?

a. Rimska mesta so se v celoti ohranila.

b. Rimska mesta so se s prihodom barbarov še povečala. 

c. Mesta so večinoma propadla. 

4. Večina prebivalcev je odslej živela od:

a. Obrti

b. Trgovine

c. Kmetijstva

5. Pismenost prebivalstva se je spremenila:

a. Pismeni so bili vsi prebivalci.

b. Večina je bila nepismenih, pismeni so bili predvsem duhovniki.

c. Pisati so znali samo moški.

6. Latinski jezik se je pod vplivom germanskih jezikov preoblikoval v nove jezike:

a. Slovanske

b. Romanske

c. Keltske

7. Srednji vek je trajal:

a. Od 5. - 15. stol. 

b. 0d 8. – 15. stol.

c. 0d 10. – 15. stol.

Danes boš raziskoval Frankovsko državo. Preberi besedilo v učbeniku str. 91-92 in reši naloge. Svetujem ti, da si v 
zvezek prepišeš  tudi vprašanja.

Ta del mi pošlji tudi v pregled.



FRANKOVSKA DRŽAVA

1. Najpomembnejši  vladar frankovske države je bil Karel Veliki.

a. Kakšen vladarski naslov je nosil po letu 800?

b. Kaj se je zgodilo z njegovo državo po njegovi smrti? 

c. Kako je poskrbel za širjenje znanja in ohranjanje latinice in latinščine?

2. Krščanska cerkev in frankovska država.

a. Frankovski vladarji so sprejeli krščansko vero. Kako so prispevali k širjenju krščanstva po Evropi?

3. Cerkveni razkol – 1054 sta nastali dve krščanski cerkvi: (dopiši, kateri).

4. Samo za razmislek:

a.  Karel Veliki je bil zelo učen mož. Česa pa se nikoli ni naučil?

b. S kronanjem Karla Velikega za rimskega cesarja imamo nenadoma dva rimska cesarja istočasno. Kateri je bil drugi rimski 
cesar?

c. Kaj meniš, zakaj si je Karel Veliki zaslužil ime Veliki?


