
PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU IZ POVIJESTI ZA 5.a, 5.b i 5. d RAZRED 

 

NASTAVNA CJELINA: RIMSKI SVIJET 

 

 

Uvod u rimsku povijest 

1. Koji su narodi živjeli na Apeninskom poluotoku u 1. tisućljeću pr. Kr.? Pokazati na GK. 

(pomoć: RB/72. – zadatak 4.) 

2. Što je Velika Grčka? Što su Grci prenijeli ostalim narodima Apeninskog poluotoka? 

3. Što je Zagrebačka lanena knjiga? Gdje se čuva? U čemu je njezina važnost? 

4. Koje je italsko pleme bilo najbrojnije i gdje su oni živjeli? Pokazati na GK. U čemu je 

njihova važnost? 

5. Kronološki poredaj razdoblja rimske povijesti (pomoć: crta vremena u bilježnici). 

 

 

Rimska povijest počinje 

6. Kako je i kada nastao Rim prema legendi? 

7. Koja godina označava početak rimskog računanja vremena i zašto? 

8. Kako je i kada nastao Rim prema znanstvenicima? 

9. Tko je upravljao Rimom u doba kraljevstva? Koliko se vladara izmijenio? Tko je bio prvi, a 

tko posljednji? 

10. Kako je i kada Rim postao republika?  

11. Opiši upravljanje Rimom u doba republike (pomoć: tablica u bilježnici). 

 

 

Rimsko društvo 

12. Tko su bili patriciji, tko plebejci?  

13. Objasni razloge zbog kojih su plebejci bili nezadovoljni svojim položajem. 

14. Opiši položaj robova u rimskom društvu. 

15. Objasni tvrdnju: Rimska Republika je bila aristokratska republika. 

16. Protumači ulogu pučkih tribuna i pravo veta. 

17. Što je Zakonik dvanaest ploča? 

 

 

Rimska vojska 

18. Objasni pojmove: legija, legionari, tabor, imperator, trijumf. 

19. Opiši nagrade i kazne u rimskoj vojsci. 

20. Zašto je rimska vojska bila najbolja vojska staroga vijeka? 

21. Objasni važnost cesta za rimsku državu (izreka Sve ceste vode u Rim). 

 

 



 

 

GODINE: OSOBE: POJMOVI: 

 753. g. pr. Kr. osnutak Rima 

prema legendi 

 10. st. pr. Kr. sagrađeno sedam 

naselja 

 6. st. pr. Kr. osnutak Rima prema 

povjesničarima (zidine oko 

naselja) 

 509. g. pr. Kr. početak Rimske 

Republike 

 Romul i Rem 

 Tarkvinije Oholi 

 Zagrebačka lanena knjiga 

 Narodna skupština, Senat 

 konzuli 

 patriciji, plebejci 

 pučki tribuni 

 veto 

 Zakonik dvanaest ploča 

 legija, legionari, tabor, 

imperator, trijumf 

 

 

Na satovima se koristi geografska karta Sredozemlje (oznaka GK u pitanjima). 

 

Kod kuće vježbati uz pomoć povijesne karte u udžbeniku (str. 92. Predrimska Italija) i u RB 

(str.72.). 

 


