
Tekmovanje učenk in učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine  

NAVODILA ZA VREDNOTENJE – ŠOLSKO TEKMOVANJE, 7. 12. 2021 

Splošno navodilo za vrednotenje   

 Če je pravilnemu odgovoru dodano nekaj, kar ni pravilno (tudi zapis v oklepaju), se 

odgovor vrednoti kot nepravilen.  

 Ne priznajo se zapisi, ki imajo zaradi pravopisnih napak spremenjen pomen.  

 Pri nalogi izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom se točke ne prizna, če je izbran 
več kot en odgovor.  

 Upoštevajo se tudi drugi strokovno utemeljeni odgovori.     

                                                                                             
1. naloga (5 točk)  

DA, NE, NE, NE, DA  

Za vsako pravilno trditev 1 točka, skupaj 5 točk. 

2. naloga (5 točk) 

F, D, B, A, E 

Za vsako pravilno izbrano razlago 1 točka, skupaj 5 točk. 

3. naloga (5 točk) 

a) Oglej/Akvileja (1 točka) 

b) Celeia, Neviodun (1 točka) 

Za obe mesti skupaj 1 točka. 

c) Meščani municipija niso bili polnopravni rimski državljani. (1 točka) 

č) Za državno cesto/viae publicae/via publica. (1 točka) 

d) To lahko trdijo na podlagi najdenega mejnika z napisom, ki je označeval mejo med 
ozemljema Akvileje in Emone, ki je bil najden blizu Bevk (Vrhnike). Mejnik dokazuje, da sta 
bili obe mesti enakovredno vključeni v Italijo. (1 točka) 

Za pravilno natančno razlago, ki vključuje omembo mejnika in enakovrednosti obeh mest, 1 
točka. 

4. naloga  (6 točk) 

a) C (1 točka) 

b) Na desnem bregu. (1 točka) 
 

c) Drugje je reka izpodjedala bregove, pod Grajskim gričem pa ne. (1 točka) 
 
č.1) Lončarska obrt (1 točka) 
č.2) zaradi odličnih glinokopov v bližini/zaradi nahajališč gline v bližini. (1 točka) 
 
d) Obkrožena je poslovna trgovska četrt Vicus Fortunae. (1 točka)  
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5. naloga (3 točke)  

a) C (1 točka) 
 
b) Končana so bila osvajanja poznejše province Panonije. (1 točka) 
 
c) Zaradi številnih raznovrstnih dobro ohranjenih predmetov, ki so jih našli na rečnem dnu (ali 
v strugi reke). (1 točka) 
 

6. naloga (3 točke) 
 
a) Iz slonove kosti. (1 točka) 
 
b) To so bila dekleta, ki so bila neporočena. (1 točka) 
 
c) Na podlagi njunih pričesk (nazaj in za ušesa počesani lasje, ki na zatilju segajo do ramen), 
ki sta bili v modi v 3. stoletju. (1 točka) 
 
7. naloga (3 točke)  
 
a) A (1 točka) 

 
b) Iz keramike. (1 točka) 
 
c) Vino, pomešano z vodo./Žlahtnino. (1 točka) 
 
8. naloga (5 točk) 
 
a) Iz okrasnega kamna ali stekla. (1 točka) 
Zapis besede kamen se ne prizna. 

 
b) B (1 točka) 
 
c.1) Kot pečatnik. (1 točka) 
c.2) Kot osebni okras. (1 točka) 

 
Kot drugi možni odgovor se prizna tudi Verjeli so tudi v njihove magične moči/za verovanje.
  

 
č) Č (1 točka) 
 
9. naloga (5 točk) 
 
a) Na denarju/kovancih/novcih. (1 točka) 
 
b.1) Videz cesarja in njegove družine (1 točka) 
b.2) Vojaški načrti in zmage/osvojitve novih ozemelj (1 točka) 
b.3) Osebnostne vrline (1 točka) 

 
Kot tretji možni odgovor se prizna tudi Razvoj mest/Skrb za razvoj mest/Izgradnja javnih 
stavb.  

 
c)  As je bil bakreni kovanec, ki so ga kovali največ in je bil množično v uporabi. (1 točka) 
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10. naloga (5 točk) 
 
a.1) Aureus, (1 točka) 
a.2) ker je bil zlat. (1 točka) 
 
b) Rim. (1 točka) 

 
c.1) Inflacija. (1 točka) 
c.2) Negotov/nezanesljiv prevoz. (1 točka) 
 
11. naloga (5 točk) 
 
a) Obrambni sistem. (1 točka) 
b) Zaradi varovanja Italije pred vojaškimi vpadi z vzhoda. (1 točka) 
Obvezna je omemba vzhoda. 

 
c.1) Zaporni zid(ovi) (1 točka) 
c.2) Utrdba/kastel/stolp (1 točka) 

 
č) Gradnja ni upravičila svojega namena, ker ni mogla zadržati barbarov zaradi obstoječe 
vojaške in politične krize v rimski državi. (1 točka) 
Obvezno je pojasnilo z omembo krize v državi. 
 


