
Raziskujem preteklost 7: samostojni delovni zvezek 2. del – rešitve  
 
Kakšni so bili začetki rimske dobe  
1.  
a) Mesto Rim leži na Apeninskem polotoku, v bližini izliva reke Tibere v Sredozemsko morje.  
b) Zaradi morja je podnebje v obmorskih krajih bolj milo kot v krajih v notranjosti, zato je drugačno tudi 
rastlinstvo. Ljudje so ukvarjajo z ribolovom in drugimi gospodarskimi dejavnostmi, ki so povezane z 
obmorsko lego.  
 
Kdo so bili Etruščani  

2.      VENETI________ 
  
ETRUŠČANI___________ 
                                                       ITALIKI____________ 
 
                                                                        GRKI_________ 
                                                           GRKI_______ 
 
                                 
 
 
 
Kako je bilo ustanovljeno mesto Rim  
 
3.  
a) Livij opisuje položaj mesta Rima kot izjemen, povezan z naklonjenostjo bogov.  
b) Bližina reke in morja, središčna lega.  
c) Morje je imelo izjemen pomen, saj je omogočalo trgovske stike z drugimi deželami, hkrati pa je 
vplivalo na podnebje.  
 
4.  
a) Volkulja je povezana z zgodbo o Romulu in Remu.  
b) Romul.  
c) Da so bili kmetovalci ter so verovali v bogove in njihov moč. Da so bili vojaško urni in vajeni bojev. 
 
 
 

RIMSKA DRŽAVA OD REPUBLIKE DO CESARSTVA, str. 9 - 15 
1. 
KRALJEVINA     Državo vodi kralj, ki svoj položaj deduje. 
REPUBLIKA       Državo vodi izvoljeni predstavnik ljudstva. 
PREDSTAVNIKI LJUDSTVA     Izvoljeni poslanci – v imenu ljudstva odločajo o zakonih … 
DRŽAVLJANI     Vsi prebivalci v državi – ne glede na spol, raso, vero, izobrazbo  …. so vsi enaki 
                           pred zakonom in imajo enake pravice. 
 
 
2.  
 
 
  



SENATORJI: člani senata; starejši možje iz 
najuglednejših rimskih družin, ki so pred 
tem opravljali javne službe. 
 
LJUDSKI TRIBUN: poslanec plebejcev 
(ljudstva), ki je zastopal njihove interese v 
senatu.  

 
SENAT: zbor uglednih in premožnih 
moških, ki je imel velik vpliv na dogajanje 
v državi in na odnose z drugimi državami.  
 
URADNIKI:  
so upravljali republiko in predlagali 
zakone. 
 
KONZULA:  
sta bila najpomembnejša uradnika v 
državi, voljena za eno leto. Vodila sta 
državo oziroma rimsko vlado in 
izmenično poveljevala vojski. 
 
LJUDSTVO  
je volilo zakone in uradnike. 

 

Pravice do volitev niso imele ženske, tujci 
in sužnji. 
 
 
 
3.   
 
PATRICIJI     
 
Povezati  z volilna pravica, člani senata 
 
 
PLEBEJCI 
 
Povezati  z bogati trgovci , volilna pravica, 
pravica veta v senatu 
 
 
4. a) 
 
Vojaški poveljnik      →       dosmrtni 
konzul 
 
                                                         ↓ 
Imperator                ←           diktator 
 

 
 
 
 
 



b) Z razdeljevanjem žita, javnimi gradnjami, delitvijo zemlje odsluženim vojakom, povišanjem plačila   
     vojakom.  
c) Moč senata se je zmanjšala. Julij Cezar je s svojimi ukrepi ogrozil republikansko ureditev, zato so  
    senatorji organizirali zaroto proti njemu. 
 
5.  
a) Omejil je moč senata, tako da je imel vso moč v svojih rokah. Nadzoroval je vojsko, ki je bila njegova  
     opora.  
b) Avtor ni naklonjen Oktavijanu, kar lahko razberemo iz nekaterih izrazov, ki jih uporablja pri opisu  
     Oktavijanovih del, npr. "grabiti v svoje roke pravice senata". 
 
6.  
uradnike                                                          vojaške poveljnike 
 
                                      CESAR 
 
 
Zakone                                                                    člane senata 
 

 

7.  

a) Svetonij cesarja Kaligulo predstavi zelo negativno.  
b) Plinij mlajši cesarja Trajana predstavi zelo pozitivno.  
c) Cesar Kaligula je vladal le 4 leta, cesar Trajan pa 19 let. Cesar Kaligula je bil zaradi slabega vladanja     

tako nepriljubljen, da je bil nanj izveden atentat. Po zapisu Plinija mlajšega je bil cesar Trajan priljubljen.

 



 


