
19. 3. – 11.55 – 12.50  

ZGO: LETO 1848 – LETO REVOLUCIJ 

Pripomočki: 

- Učbenik za zgodovino stran 91 – 92 

- Zgodovinski atlas stran 49, 50 

 

V učbeniku (91-92) preberi poglavje Leto 1848 – leto revolucij in uporabi atlas (stran 

49). V zvezek zapiši odgovore na spodnja vprašanja. 

 

1. KAJ SO LIBERALNA IN NACIONALNA GIBANJA? 

 

a) Kaj načela družbene ureditve je zagovarjal konzervativizem? 

b) Kaj je bil cilj liberalizma? 

c) Kaj je bil cilj nacionalnega gibanja? 

Pri vsakem od teh gibanj zapiši družbeno skupino, ki je zagovarjalo to načelo! 

 

2. REVOLUCIONARNA GIBANJA 

a) V atlasu na strani 49 (zgoraj) izpiši revolucije (in dodaj 

letnico), ki so bile razširjene po vsej Evropi. Razvrsti 

jih po namenu: ali so nacionalna gibanja ali liberalna. 

b) Kaj je bil vzrok revolucionarnega gibanja v letu 1848? 

c) Opiši karikaturo v učbeniku na strani 91 (in na desni 

strani).  

 

3. REVOLUCIJA V AVSTRIJSKEM CESARSTVU 

a) Oglej si atlas stran 50 (zgoraj). Zapiši v katerih delih 

cesarstva je prišlo do revolucionarnega vrenja. 

b) Kaj so zahtevale posamezne družbene skupine? 

c) Katera družbena skupina je dosegla svoje zahteve? 

Kako? 

d) Katerega obdobja je bilo konec s sprejetjem zemljiške 

odveze? 

 

V spodnjih dveh slikah si preberi o sprejetju zakona o zemljiški odvezi, ki je 

pomembno vplival na življenje kmetov od leta 1848 naprej. 

 

 

 



 

 

 

 »Mi, Ferdinand Pervi, ustavni cesar  
Avstrijanski, kralj Ogerski in Češki, 
/…/; Smo po naklepu Svojih ministrov  
soglasno z ustavnim zborom sklenili  
in ukažemo kakor sledi: 
Pervič.  
Podložtvo in zaveza med gruntnimi  
gosposkimi in podložnimi se z vsimi  
postavami, ki to zavezo zadevajo, nehajo. 
Drugič. Grunt ali zemljiše je vsih dolžnost  
odvezan; vsi razločki med gosposkimi in  
kmečkimi zemljiši imajo nehati. 
Tretjič. Vse dolžnosti, dela in davki vsake  
baže, ktere iz podložtva izvirajo 

in podložno zemljiše zadevajo,  
odsihmal nehajo; /…/.« 

 
(Kmetijske in rokodelske novice,  
13. septembra 1848) 


