
 
SREDNJA ŠOLA 
 
 
1.  
a) Belo Krajino (štejemo tudi v okolico Metlike. Lahko štejemo tudi odgovor Kranjska) 
- 1 TOČKA. 
 
b) J. V. Valvasor - 1 TOČKA. 
 
c) Sultani so se v tem času orientirali na osvajanje Bizanca, Srbije in Bosne. 
Prijateljski odnos med Celjanom Ulrikom II. In sultanom Muratom … Upoštevamo 
vsak strokovno sprejemljiv odgovor. Vsaka navedba prinese 1 točko, skupaj - 2 
TOČKI. 
 
2. a) Koroška, Štajerska, Kranjska. Le navedba vseh treh prinese 1 TOČKO. 
b) V Gradcu - 1 TOČKA. 
 
3. a) V Beogradu - 1 TOČKA; 1456 - 1 TOČKA. 
b) Ulrikovo vmešavanje v ogrske politične razmere, saj je Ulrik II. Postal skrbnik 
mladoletnega ogrskega kralja - 1 TOČKA. 
c) Po določilu dedne pogodbe med Celjskimi in Habsburžani ob izumrtju ene rodbine, 
druga rodbina podeduje posesti izumrle družine - 1 TOČKA. 
 
4. a) Pravilne navedbe: KRANJSKO, KOROŠKO, SAVI, DRAVI. Za pravilno navedbo 
vseh štirih pojmov pridobi kandidat 2 TOČKI, za navedbo 3 ali 2 pojmov pridobi 1 
TOČKO, za pravilno navedbo le enega pojma kandidat ne dobi točk. 
b) Turki so se vračali iz neuspešnega obleganja Dunaja - 1 TOČKA Pustošili so po 
Štajerski - 1 TOČKA. Skupaj 2 točki. 
 
5. Matija Korvin - 1 TOČKA, Zaradi uspešne obrambe naših krajev pred Turki - 1 
TOČKA. Skupaj 2 točki.   
 
6. a) - Ker je zajel okrog 80.000 kmetov (najštevilčnejši), 
 - zajel je večino slovenskega ozemlja na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem, 
 - trajal je najdlje, kar pet mesecev. 
Za dve navedbi od omenjenih treh - 2 TOČKI. 
 
b) Kmetje so zahtevali upoštevanje obveznosti zapisanih v zemljiških knjigah 
(urbarjih) - 1 TOČKA. 
 
c) Beseda punt izvira iz nemške besede »bund« - zveza (kmečka zveza) - 1 TOČKA. 
 
d) Upor se je končal s porazom kmečke vojske. Vzroki za poraz so, da so bili kmetje 
neenotni, borili so se vsak v svoji deželi, imeli so slabše orožje, bili so slabo vojaško 
izurjeni, niso imeli konjenice. 
Kombinacija odgovora poraz in dveh zapisanih vzrokov - 2 TOČKI, odgovor poraz in 
en vzrok - 1 TOČKA, samo dva opisana vzroka - 1 TOČKA. 
 
7.  



a) Matijo Gubca so po boju pri Stubici ujeli, ga nato v Zagrebu kronali z razbeljeno 
krono in ga na koncu še razčetverili. Tudi nad ostalimi voditelji upora se je v poduk 
kmečkemu prebivalstvu plemiška vojska hudo znesla (pretepanje, obešanje, 
natikanje na kol …).  - 1 TOČKA. 
 
b) V Zagrebu - 1 TOČKA. 
 
c)  
- Uporniki so želeli v Zagrebu ustanoviti cesarsko namestništvo, ki bi zamenjalo 
fevdalce kot posrednike med cesarjem in prebivalstvom.  – 1 TOČKA  
 
Navedite vsaj dve programski točki delovanja upornikov 
- O višini davkov bi odločala nova kmečka vlada (sami bi pobirali veliko pravdo). 
- Kmetje bi sami skrbeli za mejo nove kmečke države, ki bi obsegala slovenske in 
hrvaške dežele. Pokrajinske in državne meje bi zbrisali. 
Vsaka navedba cilja prinese 1 TOČKO, skupaj 2 TOČKI. 
 
8.  - Kupovanje odpustkov, 
 - kupovanje cerkvenih služb (simonija), 
 - prodajanje svetih predmetov (relikvij), 
 - slaba skrb za duhovno življenje vernikov,  
 - bogatenje in korupcija med duhovščino, utrjevanje posvetne oblasti, 
 - nemoralno življenje duhovščine (razkošno življenje, razvrat,  kršenje celibata). 
Za vsako od zapisanih navedb 1 točka. Skupaj - 3 TOČKE. 
 
9. JAN HUS, 95, WORMSU, AUGSBURGU, TÜBINGEN, HENRIK VIII. 
Za 6 pravilno vstavljenih besed - 3 TOČKE, za 5 in 4 besed 2 TOČKE, za 3 ali 2 
pravilne besede - 1 TOČKA, za 1 besedo- 0 TOČK. 
 
10. a) Protestantski pisci so postavili temelje slovenski književnosti in knjižnemu 
jeziku. - Kot pisavo so uporabljali latinico (bohoričico). 
b) Zavedali so se potrebe po šolanju mladine. Cerkovna ordninga je vsebovala tudi 
zamisli o šolstvu in sicer naj bi se v vsaki župniji ustanovila osnovna šola s 
slovenskim učnim jezikom; v šolo naj bi vključili dečke in deklice iz vseh slojev; 
nastanek prve gimnazije ali stanovske šole na Slovenskem. 
c) V bogoslužje so vpeljali slovenščino. Prevod Svetega pisma v slovenščino pomeni, 
da smo se Slovenci uvrstili med prve narode, ki so dobili Sveto pismo v materinščini. 
(Vsak pravilen argument o vlogi slovenskih protestantov se točkuje z 1 TOČKO, 
skupaj 3 TOČKE). 
 
11.  
a) Pri Sisku - 1 TOČKA. 
b) V Kolpo - 1 TOČKA. 
c) Andrej Turjaški (Auersperg) ali Adam Ravbar - 1 TOČKA. 
  
12.  
a) Protireformacija je gibanje katoliške cerkve proti reformaciji (upoštevamo vse 
smiselne odgovore, tudi gibanje za obnovo katoliške cerkve) - 1 TOČKA, Vrhunec 
doseže s tridesetletno vojno - 1 TOČKA. Skupaj 2 točki. 
 



b) - Izgon protestantskih duhovnikov in plemičev iz slovenskega ozemlja, 
 - izgon kmetov in meščanov, ki se niso hoteli vrniti v katoliško vero, 
 - zapiranje protestantskih šol, 
 - sežiganje protestantskih knjig. 
Priznamo tudi vse ostale smiselne odgovore. 
Za vsako od zapisanih navedb 1 točka. Skupaj - 2 TOČKI. 
 
c) V Prekmurju - 1 TOČKA. 
 
13. 5, 8, 2, 6, 1, 7. 
Za 6 pravilnih odgovorov - 3 TOČKE, za 4 ali 5 - 2 TOČKI in za 2 ali 3 pravilne 
odgovore - 1 TOČKA. Za en pravilen odgovor 0 točk. 
 
14. Ljubljanski mestni govor z vplivi dolenjskega in gorenjskega narečja - 1 TOČKA. 
 
15. Vsak odgovor, ki opisuje zajezitev Soče ali Vipave in nastanek obrambnega 
jezera - 1 TOČKA. Naročniki so bili Benečani (bali so se morebitnih turških vdorov) - 
1 TOČKA. Skupaj 2 točki. 
 
16. Kandidat mora izpisati napako na črto in jo ustrezno popraviti. Le pravilna 
kombinacija napake in popravka kandidatu prinese po 1 točko.  Skupaj je možnih 8 
TOČK. 
Napake / popravki: 
 
- münchenski / dunajski 
- piranskega / tržaškega 
- modrosti / norosti 
- pravoslavne / rimokatoliške 
- štimunga / ordninga 
- Črkovnik / Abecednik 
- 1545 / 1555 
- unciali / latinici 
 
17. Avtor: Adam Bohorič - 1 TOČKA. 
Naslov knjižnega dela: Zimske urice (Articae horulae) - 1 TOČKA. 
Drugi odgovori niso možni (npr. prva slovnica). Skupaj 2 točki.    
 
 
 
 


