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MINIMALNI STANDARDI
Dijakinja/ dijak je zmožen:
- pozna in poimenuje zgodovinske dogodke in pojave
- umesti zgodovinske dogodke in pojave v čas in prostor
- obnovi podatke oziroma dejstva o zgodovinskih dogodkih in pojavih
- opiše zgodovinske dogodke in pojave
- poišče osnovne podatke o obravnavani snovi/temi
- uporabi različne vire ( zemljevide, tabele, grafe, statistične podatke, besedila, slikovno gradivo..) in pri tem razbere/ prepozna/ razvrsti/ opredeli
označi informacije
- uporabi osnovno zgodovinsko terminologijo
- našteje najpomembnejša nahajališča iz prazgodovine na slovenskih tleh
- našteje najstarejše civilizacije in nekaj dosežkov
- našteje grške polise , razlike med njimi in nekaj najpomembnejših dosežkov
- pojasni razliko med rimsko republiko in cesarstvom
- pozna vplive Rimljanov na gospodarsko, družbeno in kulturno življenje slovenskega prostora
- pozna Karantanijo in Spodnjo Panonijo ter glavne značilnosti gospodarskega in družbenega razvoja
- pozna okoliščine izgube karantanske samostojnosti
- opiše temeljne značilnosti fevdalizma
- našteje ljudstva, ki so ogrožala Evropo v visokem srednjem veku

in

- opiše življenje srednjeveškega meščana in kmeta
- opiše vzroke in smeri reformacije v Evropi in na Slovenskem
- opiše osnovne značilnosti iz življenja Slovencev v času turških vdorov in kmečkih uporov
- pozna pomen prve tiskane knjige za Slovence
- prepozna in poimenuje zgodovinske dogodke in pojave
- umesti zgodovinske dogodke in pojave v čas in prostor
- obnovi podatke oziroma dejstva o zgodovinskih dogodkih in pojavih
- opiše zgodovinske dogodke in pojave
- poišče osnovne podatke o obravnavani temi
- uporabi različne zgodovinske vire in pri tem razbere/ prepozna/ razvrsti/ opredeli in označi informacije
- našteje najpomembnejša geografska odkritja
- označi protireformacijo
- opiše razliko med absolutno monarhijo in parlamentarno ureditvijo
- našteje izume 1. industrijske revolucije
- našteje najpomembnejše terezijanske in jožefinske reforme in vpliv na slovenski prostor
- našteje spremembe, ki jih je povzročila francoska revolucija
- pojasni življenje Slovencev v času Ilirskih provinc, francoske spremembe in vpliv na narodnostno prebujenje
- pojasni pomen Dunajskega kongresa in Svete alianse
- opiše značilnosti Metternichovega absolutizma
- pozna vzroke in pridobitve revolucij 1848

- pojasni program Zedinjene Slovenije in Zakon o zemljiški odvezi
- opiše značilnost Prešernovega in Bleiweisovega kroga
- opiše potek južne železnice čez slovensko ozemlje
- pojasni 3 značilnosti vsakdanjega življenja Slovencev v 2. pol. 19. stol.
- pozna razlike med čitalnicami in tabori
- našteje prve politične stranke na Slovenskem
- našteje najpomembnejše izume 2. znanstveno-tehnične revolucije
- loči vzroke in povod za 1. svetovno vojno
- našteje najpomembnejša bojišča
- opiše vlogo žensk v vojni in življenje v zaledju
- opiše vlogo Italije med vojno in boje na Soški fronti
- našteje pridobitve Oktobrske revolucije in slovenske zahteve podane v Majniški deklaraciji
- na zemljevidu Evrope pojasni spremembe, ki jih je vpeljala Pariška mirovna pogodba
- opiše diplomatska in vojaška prizadevanja za postavitev slovensko-italijanske in slovensko-avstrijske meje in rezultate teh prizadevanj
( izid koroškega plebiscita, določitev Rapalske pogodbe, priključitev Prekmurja)
- poišče osnovne informacije o življenju Slovencev in družbeno-političnih, gospodarskih in kulturnih razmerah v Kraljevini SHS v 20. letih in v Kraljevini
Jugoslaviji v 30. letih, s tem da pozna tudi glavne vzroke za konflikte med južnoslovanskimi narodi)
- uporabi različne vire ( zemljevide, statistične podatke, propagandni material, časopisno gradivo, filmske zapise…)
- opiše življenje zamejskih Slovencev
- opiše značilnosti, podobnosti in razlike med nacizmom in fašizmom

- opiše Stalinove čistke
- pozna vzroke in reševanje svetovne gospodarske krize 1929
- ob zemljevidu predstavi nacifašistična osvajanja pred 2. svetovno vojno
- opredeli vzroke vojne
- opiše življenje na okupiranih področjih
- našteje najpomembnejše bitke 2. svetovne vojne
- našteje okupacijske sisteme na Slovenskem
- pojasni vzroke kolaboracije in našteje oblike kolaboracije
- pozna vzroke in oblike odporniških gibanj
- razloži konec vojne v svetu in na Slovenskem
- opiše izraz Hladna vojna
- na zemljevidu pokaže potek slovenskih meja po 2. svetovni vojni
- opiše značilnosti življenja prvih povojnih let (obračun z nasprotniki, agrarna reforma, nacionalizacija, razglasitev republike, značilnost totalitarnega sistema)
v Sloveniji
- pojasni pojem Neuvrščenost
- našteje vojaške in gospodarske organizacije zahoda in vzhoda po 2. svetovni vojni
- opiše proces osamosvajanja Slovenije
- našteje probleme sodobnega sveta

