
 

Vprašanja za ponavljanje 1 

OSTANKI PRETEKLOSTI: Spoznavajmo zgodovino 
 

 

1. Kaj je zgodovina? 
2. Kako se imenuje oseba, ki proučuje dogajanje v preteklosti? 
3. Zakaj je pomembno poznavanje zgodovine? 
4. Kdo je bil Herodot? 
5. Kako vemo, kaj se je zgodilo v preteklosti?  
6. Kaj nam pomaga pri proučevanju preteklosti? 
7. Naštej vrste zgodovinskih virov. Za vsak zgodovinski vir navedi en primer. 
8. Kje hranijo zgodovinske vire? 
9. V katerih primerih ostanejo zgodovinski viri tam, kjer so nastali? 
10. Kaj so ponaredki in zakaj so se pojavili? 
11. Kdo je arheolog, kaj je arheologija? 
12. Kaj veš o štetju let?  
13. Kakšno štetje let poznamo pri nas? Na kateri dogodek je vezano? 
14. Kaj je desetletje, stoletje, tisočletje? 
15. leto 1492 =   _________stoletje, ______________tisočletje 

   leto 800 =   _________stoletje, ______________tisočletje 
   leto 75 =   _________stoletje, ______________tisočletje  
   leto 44 pr. kr. =  _________stoletje, ______________tisočletje 
   leto 776 pr. kr. =  _________stoletje, ______________tisočletje 
   leto 1998 =   _________stoletje, ______________tisočletje 
   leto 2009 =   _________stoletje, ______________tisočletje 

16. Poimenuj zgodovinska obdobja. 
17. Naštej nekaj materialnih virov iz vsakega od zgodovinskih obdobij. 
18. Zakaj uporabljamo koledar? Kateri koledar je še danes v veljavi v večini držav po svetu? 
19. Kako/na katere načine se lahko sporazumevamo? 
20. Katero zgodovinsko prelomnico označuje pisava? 
21. Navedi značilnosti prvih pisav. 
22. Navedi vzroke za razvoj prvih pisav. 
23. Naštej vrste pisav, ki so se razvile pred črkopisom. 
24. Na kakšne podlage se je nekoč pisalo in s čim?  
25. Kdo je izumil črke? 
26. Kako se imenuje pisava, ki danes prevladuje po svetu? 
27. Katere pisave so danes še v uporabi? 
28. Ali veš, kakšne številke pišemo? 
29. Ali danes še najdemo ljudi, ki ne znajo pisati (poleg tistih, ki se še niso učili pisati)? 
30. Kaj je Braillova pisava in komu je namenjena? 
31. Kaj je papirus? 
32. Kaj je pergament? 
33. Kako se imenuje prednik sodobne knjige?  
34. Kdo je izumil papir?  
35. Kaj so rokopisi? 
36. Kako so nastale prve knjige? 
37. Zakaj je bil pomemben izum papirja? 
38. Zakaj so v preteklosti znali pisati in brati le redki posamezniki? 
39. Kdo je izumil premične kovinske črke in s tem moderen način tiskanja? 
40. Kakšen je bil pomen odkritja tiska? 
41. Kdo je napisal prvo slovensko tiskano knjigo? 
42. Kje vse danes najdemo različne informacije? 
43. Katere so dobre in katere slabe strani sodobnega sporočanja?  
 

 
 
 
 
 
 


