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Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LATINŠČINA. 
 
Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili 
ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim učnim načrtom in maturitetnim katalogom za predmet 
LATINŠČINA. 
 
1.  Minimalni standardi znanj 
Standardi so opredeljeni v prilogi. 
 
2.  Pogoji za pozitivno oceno ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja 
Dijak mora imeti pozitivno oceno iz vseh ocenjevanih sklopov.  
Učitelj lahko dijaka, ki ni opravil vseh obveznosti in je imel za to utemeljene razloge, oceni pozitivno. 
Dijak mora imeti najmanj enkrat možnost popravljati negativno oceno v ocenjevalnem obdobju. 
Učitelj se z dijakom, ki je bil ob zaključku ocenjevalnega obdobja ocenjen negativno, dogovori za 
datum popravljanja ocene, obseg snovi in način preverjanja. 
 
3.  Pogoji za pozitivno oceno ob koncu pouka 
Dijak mora opraviti vse obveznosti in pridobiti pozitivno oceno iz posameznih ocenjevanih sklopov. 
Učitelj pri zaključevanju ocene upošteva tudi sodelovanje pri pouku, pripravljenost na pouk, redno 
prinašanje domačih nalog in opravljanje drugih zadolžitev. 
 
4.  Načini pridobivanja ocen 
Dijak mora pridobiti 4 pisne ocene iz različnih tematskih sklopov, 2 ustni oceni (od tega je lahko ena  
bodisi govorna vaja ali referat bodisi ocena iz besedišča latinskega jezika – po dogovoru s 
profesorjem) in ocene iz poročil aktivnosti (izmenjava s Škofjo Loko in Mariborom, ekskurzije v Rim in 
Oglej, klasični dnevi) v šolskem letu. Učitelj lahko oceni tudi projektno delo ali izdelek, ki ga je dijak 
izdelal na podlagi dogovora z učiteljem. 
Učitelj lahko določi najmanj tri 15 minutne pisne teste in eno 5 minutno ustno preverjanje, s katerimi 
dijak pridobi delne ocene. Učitelj iz teh delnih ocen določi eno oceno, ki je povprečna ocena vseh 
izdelkov in ustnega preverjanja. Če dijak želi, se mu ocena ob koncu leta vpiše v redovalnico. Če je 
ocena slaba, se ne vpiše, upošteva se samo pri zaključevanju. 
Učitelj pri ocenjevanju upošteva kriterij za pisni izdelek. 
 
5.  Kriteriji ocenjevanja 
Za ustno oceno veljajo sledeči kriteriji: 
Odlično: 

- Vsebina je podana izčrpno in povsem skladno z nalogo, je dobro predstavljena in 
jasna, odgovori so vedno utemeljeni. 

- Govorjenje je popolnoma samostojno, povezano in razumljivo, besedišče je bogato in 
smiselno uporabljeno. 

- Jezik je izredno tekoč z uporabo sinonimov in zahtevnih struktur. Izgovorjava je jasna, 
lepa in pravilna. 

 
Prav dobro: 

- Vsebina je primerna, razumljiva in jasna, odgovori ustrezni, utemeljitve in primeri so 
prepričljivi. 

- Komunikacija je tekoča in nalogi ustrezna, odzivanje dobro, odgovori kažejo dokaj  
natančno razumevanje. 

- Jezik je tekoč z uporabo sinonimov, pri zahtevnejših strukturah je nekaj napak. 
Izgovorjava je pravilna. 
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Dobro: 

- Vsebina  je večinoma primerna, razumljiva, z nekaj utemeljitvami, odgovori kratki, 
pretežno pravilni. 

- Komunikacija je primerna, omejena na krajše povedi, odzivanje ustrezno, redko 
potrebna pomoč. 

- Jezik je večinoma razumljiv, enostaven besedni zaklad, uporaba zahtevnejših struktur 
z napakami. Izgovorjava je primerna. 

 
Zadostno: 

- Vsebina je površna in komaj razumljiva. Odgovori so včasih neprimerni, utemeljitve 
so slabe. 

- Komunikacija je omejeno na krajše povedi in je nepovezana, pogosto je potrebna 
pomoč, težave z besediščem. 

- Jezik ni vedno razumljiv in tekoč, omejen besedni zaklad, včasih napačna raba besed. 
Izgovorjava je nezanesljiva. 

 
Nezadostno: 

- Vsebina je površna in nerazumljiva, Odgovori so neprimerni, brez utemeljitve, ali pa 
dijak sploh ne odgovori na vprašanje. 

- Komunikacija je nepovezana, odzivanje pomanjkljivo, potrebna je stalna pomoč, 
skromno besedišče, napačna raba besed. 

- Jezik je mestoma nerazumljiv, veliko slovničnih napak, jezikovno znanje ne zadošča za 
komunikacijo. Izgovorjava je pogosto napačna. 

 
Za ocenjevanje pisnih izdelkov velja naslednji kriterij: 
55% = 2, 70% = 3, 80% = 4, 90% = 5 
 
6.  Preverjanje znanja 
Preverjanje znanja učitelj izvaja sproti, po zaključku posameznih sklopov, glede na potrebe 
posameznega razreda in pred pisnimi nalogami. Preverjanje je lahko ustno ali pisno. Preverjanje pred 
pisnim ocenjevanjem znanja pa je izvedeno pisno – dijake seznanimo z obsegom snovi in tipom nalog. 
 
7.  Odstopanja 
Zaradi individualnih posebnosti dijaka oz. drugih opravičljivih razlogov je možno odstopanje od 
navedenih pravil. 
 
8.  Opravljanje popravnega izpita 
8.1  Način opravljanja 
Dijak izpit opravlja pisno in ustno. Pisni izdelek je vreden 55% ocene, ustni pa 45%. 
 
8.2  Ocenjevanje 
55% = 2, 70% = 3, 80% = 4, 90% = 5 
 
9.  Opravljanje predmetnega izpita 
9.1  Način opravljanja 
Dijak izpit opravlja pisno in ustno. Pisni izdelek je vreden 55% ocene, ustni pa 45%. 
 
9.2  Ocenjevanje 
55% = 2, 70% = 3, 80% = 4, 90% = 5 
 
10.  Opravljanje dopolnilnega izpita 
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10.1  Način opravljanja 
Dijak izpit opravlja pisno in ustno. Pisni izdelek je vreden 55% ocene, ustni pa 45%. 
 
10.2  Ocenjevanje 
55% = 2, 70% = 3, 80% = 4, 90% = 5 
 
 
  



 - 4 - 

PRILOGA: STANDARDI ZNANJA (razdeljeno po tematskih sklopih) 
Fonetika 

Učne vsebine   Učni cilji in standardi znanja 

Latinska pisava  Dijak pozna latinsko abecedo. 

Latinska izgovarjava 
Delitev glasov, razzlogovanje 
Avtentična (klasična) izgovarjava 
Tradicionalna (cerkvena) izgovarjava 

Dijak prepoznava glasove in zna besede razzlogovati. 
Dijak pozna časovne meje v rabi obeh izgovarjav. 
Dijak pozna značilnosti obeh izgovarjav in ju zna uporabljati. 

Latinski naglas 
Kvantiteta zlogov 
Pravila latinskega naglasa 

 
Dijak pozna pravilo o naglaševanju latinskih besed (pravilo o penultimi)  

MORFOLOGIJA 

Učne vsebine   Učni cilji in standardi znanja 

Besedne vrste Dijak zna besede razvrstiti v besedne vrste po pravilih latinske in slovenske 
slovnice ter besedne vrste poimenovati s slovenskimi in latinskimi imeni. 
Dijak zna besede analizirati po njihovih kategorijah oz. posebnostih rabe. 

Samostalnik (substantiv) 
Kategorije substantiva (sklon, število, spol) 
Deklinacije: 
I. deklinacija: 
paradigma 
posebnosti v sklonu, spolu inštevilu 
II. deklinacija: 
paradigma 
posebnosti v sklonu, spolu inštevilu 
III. deklinacija: 
paradigma 
posebnosti v sklonu, spolu in številu 
IV. deklinacija: 
paradigma 
posebnosti v sklonu in spolu 
V. deklinacija: 
paradigma 
posebnosti v sklonu, spolu in številu 

Dijak pozna slovnične lastnosti latinskih samostalnikov, tako da: 
- jih sklanja, 
- analizira njihove oblike, 
- jih uporablja v sobesedilu  (razume njihov pomen v latinskem kontekstu, jih 
zna pravilno prevesti iz latinščine v slovenščino). 
Dijak pozna samo tiste posebnosti v kategorijah in rabi samostalnikov, s 
katerimi se seznani prek besedišča obravnavanih besedil. 

Pridevnik (adjektiv) 
Kategorije pridevnika (sklon, število, spol; 
stopnja) 
Deklinacije: 
- Paradigme: 
prva in druga deklinacija 
tretja deklinacija 
pronominalni adjektivi 
-Stopnjevanje 

Dijak pozna slovnične lastnosti latinskih pridevnikov, tako da: 
-jih sklanja in stopnjuje, 
-analizira njihove oblike, 
-jih uporablja v sobesedilu  (razume njihov pomen v latinskem kontekstu, jih 
zna pravilno prevesti iz latinščine v slovenščino). 
Dijak pozna samo tiste posebnosti v kategorijah in rabi pridevnikov, s katerimi 
se seznani prek besedišča obravnavanih besedil. 

Zaimek (pronomen) 
Vrste 
Kategorije 
Paradigme 

Dijak pozna slovnične lastnosti latinskih zaimkov, tako da: 
-jih sklanja, 
-analizira njihove oblike, 
-jih uporablja v sobesedilu  (razume njihov pomen v latinskem kontekstu, jih 
zna pravilno prevesti iz latinščine v slovenščino). 
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Dijak takó pozna vse osebne (in povratno osebne), svojilne (in povratno 
svojilne), kazalne, oziralne in vprašalne zaimke, od nedoločnih pa le: nemo, 
nihil, nullus, neuter; aliqui(s) in quidam. 

Števnik (numerale) 
Vrste 
Kategorije 
Paradigme 

Dijak pozna slovnične lastnosti latinskih števnikov, tako da: 
-jih sklanja, 
-analizira njihove oblike, 
-jih uporablja v sobesedilu  (razume njihov pomen v latinskem kontekstu, jih 
zna pravilno prevesti iz latinščine v slovenščino). 
Dijak takó pozna le glavne in vrstilne števnike, delilne in prislovne pa 
prepoznava ob slovarju in slovnici. 

Glagol (verbum) 
Kategorije osebnih (finitnih) oblik (oseba, 
število, čas, naklon, način; vid; prehodnost) 
Kategorije neosebnih (infinitnih) oblik 
(število, čas, način; vid; prehodnost; sklon, 
spol) 
Tvorjenje:  
-sestavljene in nesestavljene oblike 
-osnove (prezentova, perfektova, supinova) 
-obrazila 
Konjugacije: 
I. konjugacija: 
paradigma: 
-aktivi glagoli 
-deponentniki 
II. konjugacija: 
paradigma: 
- aktivni glagoli 
- deponentniki 
- semideponentniki 
III. konjugacija: 
paradigma: 
- aktivni glagoli 
-deponentniki 
- semideponentniki 
IV. konjugacija: 
paradigma: 
- aktivni glagoli 
-deponentniki 
Posebni glagoli: 
paradigma: 
- anomalni glagoli 
- defektivni glagoi 
- brezosebni glagoli 

Dijak pozna slovnične lastnosti latinskih glagolov, tako da: 
-jih sprega , 
-analizira njihove oblike, 
-jih uporablja v sobesedilu  (razume njihov pomen v latinskem kontekstu, jih 
zna pravilno prevesti iz latinščine v slovenščino). 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Dijak pozna naslednje posebnosti: 
-anomalne glagole: sum, fero, eo in njihove zloženke;  volo, nolo, malo; fio; 
-defektivne glagole: coepi; memini, odi;aio, inquam; 
- brezosebne glagole, kot jih spozna prek besedišča obravnavanih besedil. 

Prislov (adverb) 
 
Vrste: 
-Prvotni prislovi (adverbia primitiva) 

Dijak zna uporabljati latinske prislove, tako da: 
- jih tvori po osnovnem pravilu, 
- jih stopnjuje po osnovnem pravilu, 



 - 6 - 

-Tvorjeni prislovi (adverbia derivativa): 
*tvorjenje 
-Stopnjevanje 

- jih uporablja v sobesedilu  (razume njihov pomen v latinskem kontekstu, jih 
zna pravilno prevesti iz latinščine v slovenščino). 
Dijak pozna tiste prislove, ki so tvorjeni po posebnih postopkih, ter nepravilne 
in prvotne prislove, ki jih spozna prek besedišča obravnavanih besedil. 
Dijak pozna samo tiste nepravilnosti v stopnjevanju prislovov, ki jih spozna 
prek besedišča obravnavanih besedil. 

Predlog (prepozicija) Dijak zna uporabljati naslednje predloge: 
- z akuzativom: ante, apud, ad, circa, contra, inter, extra, intra, ob, post, 
praeter, prope, propter, per, supra, trans; 
- z ablativom: a /ab, cum, de, e /ex, sine, pro; 
- z akuzativom ali ablativom: in, sub; 
- v postpoziciji z genetivom: causa, gratia. 

Veznik (konjunkcija) 
Priredni (koordinativni) 
Podredni (subordinativni) 

Dijak zna uporabljati naslednje priredne veznike: 
- kopulativne: et, -que, atque /ac, neque /nec, etiam, quoque, non modo ... 
sed etiam; 
- disjunktivne: aut, vel, sive; 
-adverzativne: sed, autem, at, tamen; 
- kavzalne: nam, enim; 
- konkluzivne: ergo, igitur, itaque, propterea, inde, quare, quam ob rem. 
Dijak zna uporabljati naslednje podredne veznike: 
- finalne: ut, ne, neve; 
- kavzalne: cum, quod, quia, quoniam;  
- koncesivne: quamquam, etsi, tametsi, etiamsi, quamvis, ut, cum, licet; 
-kondicionalna: si, nisi; 
- konsekutivni: ut; 
- temporalne: cum; dum, donec, quoad, quamdiu; priusquam, antequam; 
postquam; simul, simulac, simulatque, cum primum, ut (primum), ubi 
(primum). 

Medmet (interjekcija) Dijak pozna pomen tistih medmetov, ki jih spozna prek besedišča 
obravnavanih besedil. 

SINTAKSA 

Sintagmatika 

Učne vsebine   Učni cilji in standardi znanja 

Raba sklonov 
Nominativ 
Vokativ 
Genetiv 
Dativ 
Akuzativ 
Ablativ 
Sklad krajevnih imen 

Dijak pozna pomen in osnovne funkcije latinskih sklonov, tako da jih zna 
pravilno uporabljati. 
Dijak prepoznava, razume in zna v latinščini poimenovati mesto in kraj s 
predložnimi besednimi zvezami in s skladom krajevnih imen. 

Raba osebnih  glagolskih oblik 
Način (genus): 
- prehodnost in neprehodnost 
(tranzitivnost in intranzitivnost) 
- tvorni (aktiv) 
- trpni (pasiv) 

Dijak pozna slovnične lastnosti osebnih  glagolskih oblik, tako da: 
- jih zna tvoriti v vseh kategorijah; 
- jih zna analizirati; 
- jih uporablja v sobesedilu  (jih prepoznava, razume njihov pomen v 
latinskem kontekstu, jih zna pravilno prevesti iz latinščine v slovenščino). 
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Čas (tempus): 
- absolutnost in relativnost 
- vid (dovršnost, nedovršnost, dovršenost) 
- prezent 
- imperfekt 
- perfekt 
- pluskvamperfekt 
- futur I. 
- futur II. 
- aktivna perifrastična konjugacija 
Naklon (modus): 
- indikativ 
- imperativ 
- konjunktiv 

Raba neosebnih glagolskih oblik 
Nedoločnik (infinitiv): 
- nominalna raba (infinitivi kot subjekt, objekt in 
predikatnik) 
- verbalna raba (accusativus cum infinitivo, 
nominativus cum infinitivo) 
Deležnik (particip): 
- nominalna raba (particip kot atribut, 
predikatnik in predikativ) 
- verbalna raba (participium coniunctum, 
ablativus absolutus) 
Glagolnik (gerundij): 
- pretvarjanje gerundija v gerundivni sklad 
Gerundiv: 
- nominalna raba (gerundiv kot atribut, 
predikatnik in predikativ) 
-pasivna perifrastična konjugacija 
Supin 

Dijak pozna slovnične lastnosti neosebnih  glagolskih oblik, tako da: 
- jih zna tvoriti; 
- jih zna analizirati; 
- jih uporablja v sobesedilu  (jih prepoznava, razume njihov pomen v 
latinskem kontekstu, jih zna pravilno prevesti iz latinščine v slovenščino). 
Konstrukcijo absolutnega ablativa dijak v latinskem sobesedilu samo 
prepoznava in jo zna pravilno prevesti v slovenščino. 

Sintaksa stavka 

Učne vsebine   Učni cilji in standardi znanja 

Stavčni členi Dijak pozna stavčne člene in zna slovenske stavke analizirati do stopnje, 
ki je potrebna za lažje in globlje dojemanje in obvladovanje sintakse 
latinskega stavka. 

Prosti stavek 
Raba konjunktiva v prostih stavkih 
Neodvisni vprašalni stavki 

Dijak pozna naslednje pomene konjunktiva v prostih stavkih: 
- hortativni, jusivni in prohibitivni; 
- optativni; 
- dubitativni oz. deliberativni; 
- potencialni in irealni. 
Dijak pozna neodvisne vprašalne stavke tako, da jih prepoznava, razume 
in samostojno tvori (s prevajanjem iz latinščine v slovenščino). 

Zloženi stavek 
Priredje 
Podredje 
- relativna raba časov v indikativnih odvisnikih 
- sosledje časov (consecutio temporum) v 

Dijak pozna priredja po vrstah prirednih veznikov,  jih prepoznava, 
razume in samostojno tvori (s prevajanjem iz latinščine v slovenščino). 
Dijak pozna rabo časov v odvisnikih do tiste stopnje, ki jo zahtevata 
razumevanje in samostojno tvorjenje odvisnikov na podlagi temeljnih 
pravil. 
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konjunktivnih odvisnikih 
- absolutna raba časov v konjunktivnih 
odvisnikih 
- klasifikacija odvisnikov 
* odvisni vprašalni stavki 
*finalni odvisniki 
* kavzalni odvisniki 
* koncesivni odvisniki 
* kondicionalni odvisniki 
* konsekutivni odvisniki 
* temporalni odvisniki 
* relativni odvisniki 
* komparativni odvisniki 
Premi in odvisni govor 

Dijak prepoznava in razume sosledje časov v odvisnikih prve stopnje in 
višjih stopenj odvisnosti, uporabljati pa jo zna le v odvisnikih prve 
stopnje. 
Dijak pozna podredja po načinu vezave z nadrednim stavkom in vrstah 
podrednih veznikov, tako da jih prepoznava, razume in samostojno tvori 
(s prevajanjem iz latinščine v slovenščino). 
Dijak prepoznava in razume odvisni govor prostih in lažjih zloženih 
stavkov, samostojno pa zna v odvisni govor postavljati samo proste 
stavke.  

Relativna zveza  Dijak prepoznava relativno zvezo, če je nanjo posebej opozorjen. 

KULTURA IN CIVILIZACIJA 

1.2. Književnost 

Razvojna obdobja in književne zvrsti 

Učne vsebine   Učni cilji in standardi znanja 

Obdobja v razvoju rimske in latinske 
književnosti 
Predliterarna doba 
Arhaična doba 
Klasična doba (zlata latinščina) 
- Ciceronova doba 
- Avgustejska doba 
Poklasična doba (srebrna latinščina) 
Doba pozne antike 
Doba srednjeveške latinitete 
Doba humanistične latinitete 
Doba moderne latinitete in znanstvene 
latinščine 

Dijak pozna razvojna obdobja rimske in latinske književnosti, jih zna 
časovno določiti ter opisati poglavitne značilnosti jezika in književne 
ustvarjalnosti vsake dobe. 

Zvrsti rimske književnosti 
Poezija: 
- epika 
- dramatika 
* tragedija 
* komedija 
- lirika 
- satira 
- basen 
Proza: 
- historiografija 
- retorika 
- filozofija 
- epistolografija 

Dijak pozna zvrsti rimske književnosti, tako da zna na kratko opisati 
njihove poglavitne značilnosti in navesti najpomembnejše avtorje; 
zaveda se tudi njihovih grških vzornikov in njihovega vpliva. 
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- roman 
- strokovna literatura 

Rimska poezija: avtorji in njihova dela 

Učne vsebine   Učni cilji in standardi znanja 

Epika 
Livius Andronicus 
Naevius 
Ennius 
LUCRETIUS 
Vergilius 
Ovidius 
Lucanus 
Statius 

Avtorje, katerih imena so tiskana z malimi črkami, dijak prepoznava le kot 
predstavnike zvrsti in določenega obdobja. O avtorjih, katerih imena so zapisana z 
velikimi črkami, pa ve nekaj več: pozna njihove poglavitne življenjepisne podatke 
(obdobje,  geografski in socialni izvor, kratek curriculum vitae) ter najpomembnejša 
dela in njihove značilnosti (obseg in obliko, vsebino in literarno vrednost). 

Komedija 
Plautus 
Terentius 

Dijak bere odlomke iz del označenih avtorjev v originalu, spoznava pa jih tudi v 
prevodih. 

Tragedija 
Seneca 

 

Lirika 
CATULLUS 
HORATIUS 
Tibullus 
Propertius 
OVIDIUS 
VERGILIUS 

 

Satira 
Lucilius 
HORATIUS 
Persius 
MARTIALIS 
Iuvenalis 

 

Basen 
Phaedrus 

 

Metrika 

Učne vsebine   Učni cilji in standardi znanja 

Latinska prozodija Dijak pozna pravila latinske prozodije, tako da lahko samostojno metrično bere 
heksameter in pentameter. 

Časovne mere v metriki  
Mora 
Dolžina 
Stopica 
Metrum 
Verz: 
- heksameter 
- daktilski pentameter 
- elegični distih 

Dijak pozna časovne mere v latinski metriki, tako da razume in zna na podlagi 
prozodičnih pravil izdelati metrično shemo elegičnega distiha. Druge verze in 
strofe prepoznava pod vodstvom učitelja ob branih besedilih. 
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- jambski trimeter 
- Falajkov enajsterec 
- sapfiški enajsterec 
- holjamb 
- asklepiadej 
Strofa: 
-sapfiška kitica 
- alkajska kitica 
- asklepiadski sistemi 

Rimska proza: avtorji in njihova dela 

Učne vsebine   Učni cilji in standardi znanja 

Historiografija 
Cornelius Nepos 
Caesar 
Sallustius 
Livius 
TACITUS 
SUETONIUS  

Avtorje, katerih imena so tiskana z malimi črkami, dijak prepoznava le kot predstavnike 
zvrsti in določenega obdobja. O avtorjih, katerih imena so zapisana z velikimi črkami, pa 
ve nekaj več: pozna njihove poglavitne življenjepisne podatke (obdobje,  geografski in 
socialni izvor, kratek curriculum vitae) ter najpomembnejša dela in njihove značilnosti 
(obseg in obliko, vsebino in literarno vrednost). 

Retorika 
Cato Maior 
CICERO 
Seneca Maior 

Dijak bere odlomke iz del označenih avtorjev v originalu, spoznava pa jih tudi v prevodih. 

Epistolografija 
CICERO 
SENECA 
PLINIUS 

 

Filozofija 
CICERO 
SENECA 

 

Roman 
PETRONIUS 
Apuleius 

 

Strokovna literatura 
Cato Maior 
Varro 
Plinius Maior 
Quintilianus 
Aulus Gellius 

 

Poznejša književnost v latinščini 

  Učne vsebine   Učni cilji in standardi znanja 

Avtorji pozne antike 
Poezija: 
- Claudianus 
- Ausonius 

Dijak zna navedene avtorje oz. dela uvrstiti v obdobje ter zvrstno opredeliti in 
opisati poglavitne značilnosti del. 
Dijak bere odlomke iz del označenih avtorjev v originalu, spoznava pa jih tudi v 
prevodih (glej seznam priporočenega domačega branja v didaktičnih 
priporočilih). 
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Proza: 
-Eutropius 
- Boethius 

Književnost zgodnjega krščanstva 
Vulgata 
Ambrosius 
Prudentius 
Hieronymus 
Tertullianus 
Aurelius Augustinus 

 

Srednjeveški in humanistični avtorji 
oz. dela 
Poezija: 
- Carmina Burana 
Proza: 
- Paulus Diaconus 
-Erasmus 
- Adam Bohorič 

 

KULTURA IN CIVILIZACIJA 

Učne vsebine   Učni cilji in standardi znanja 

Razvoj latinskega jezika 
Geneza in struktura jezika 
Genetska, kontaktna in tipološka sorodnost 
jezikov 
Primerjalno jezikoslovje in indoevropska 
jezikovna družina 
Nastanek in razvoj pisave 
Klasična filologija 
Razvojne faze latinščine 
Socialne zvrsti latinščine 

Ob branju izvirnih besedil ter študiju grško-rimske kulture in 
civilizacije dijak spoznava kulturno-civilizacijske vsebine, tako da 
zanj postanejo: 
- sredstvo jezikovne akulturacije in 
- poglobljena informacija za vzročno-posledično analizo kulturno-
civilizacijske raznolikosti in enotnosti našega sveta. 
Navedene kulturno-civilizacijske teme dijak pozna do take stopnje, 
da lahko vsako izmed na kratko predstavi: jo opiše ali razloži oz. 
našteje ali navede nekaj značilnih primerov. 

Nastanek in razvoj rimske države 
Naselitev Apeninskega polotoka 
Nastanek mesta Rima 
Italske prvine in tuji (etruščanski, 
grški, orientalski) vplivi 
- Odnos med grško in rimsko kulturo 
Politična zgodovina Rima: kraljestvo, republika, 
cesarstvo 
Zgradba rimske družbe in ureditev rimske države 
Rimsko cesarstvo in krščanstvo 
Najpomembnejše osebnosti iz rimske zgodovine 

 

Rimska in grška mitologija 
Mitologija in religija (antropomorfni politeizem) 
Najpomembnejši bogovi in polbogovi 
Druga mitološka bitja 
Odmevi in vplivi grško-rimske mitologije v 
poznejših stoletjih in sodobnem svetu, še zlasti v 
svetovni in slovenski književnosti 

 

Vsakodnevno življenje v antičnem Rimu  
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Familia: 
- vloga ženske 
- sužnji 
Običaji: poroka, rojstvo, pogreb 
Javno življenje in cursus honorum 
Trgovina in gopodarstvo 
Šola 
Vojska 
Kultura in zabava: 
- gledališča 
- terme 
- gladiatorske igre 
- cirkuške tekme 
Gradbeništvo: 
- bivališča 
- ceste, vodovodi, svetišča 

Epigrafika 
Vrste napisov 
Napisi, najdeni na Slovenskem 

 

Rimsko pravo 
Razvoj in poglavitne značilnosti 
Vpliv na evropsko pravo 

 

Rimljani na Slovenskem 
Poselitev v rimskih časih 
Vpliv antike na slovensko kulturo 

 

Latinski jezik v slovenščini in drugih sodobnih 
jezikih 
Latinizmi in latinske tujke 
Latinske besede in kratice v mednarodni rabi 
Latinski pregovori in reki 

 

Grški jezik 
Pisava 
Grecizmi in grške tujke v slovenščini in drugih 
sodobnih jezikih 

 

Pisava in slovenjenje antičnih imen 
Latinska imena 
Grška imena 

 

 


