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Katere pomembne države so obstajale v zahodni Evropi 

1. V učbeniku (str. 91–92) si preberi poglavje Karolinška država – »evropsko 

kraljestvo«. 

a) Zahodnorimsko cesarstvo so poselila števila germanska plemena, med drugimi tudi 

Franki. 

Odgovori na kratko. 

 Katero vero je konec 5. st. sprejel kraj Klodvik? Krščansko vero. 

 Katera plemena je kralj Klodvik združil v enotno državo? Germanska plemena v 

Galiji. 

 Kako se je ta država imenovala? Frankovska država (od 8. st. dalje Karolinška 

država). 

 

b) Karel Veliki je zgradil največjo državo v zahodni Evropi.  

Do kod je segala (U: str. 91 in zgo. atlas: Država Karla Velikega, str. 21)? 

 Na jugozahodu do Španije, 

 na jugu do Apeninskega polotoka, 

 na severu do Danske, 

 na severovzhodu do reke Labe in Češke, 

 na jugovzhodu do Panonske nižine. 

 

c) Karel Veliki je Karolinško državo razdelil na manjše dele – marke, ki so jih upravljali 

zastopniki, katerih delo je nadzoroval. Po njegovi smrti, v 9. st., so si državo razdelili 

njegovi sinovi. 

Na katere tri dele je bila razdeljena Karolinška država? 

 Zahodnofrankovsko kraljestvo (Francija), 

 Vzhodnofrankovsko kraljestvo (Nemčija), 

 Srednje frankovsko kraljestvo (Italija). 

 

d) Karel Veliki je spodbujal razvoj znanja. 

Na kakšen način ga je spodbujal? 
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Spodbujal šolanje duhovnikov in prepisovanje latinskih knjig ter v Aachnu ustanovil 

dvorno šolo za plemiške otroke. 

 

2.  V učbeniku (str. 92) si preberi poglavje Krščanska cerkev in Papeška država. 

a) Sodelovanje papeža s frankovskimi kralji je omogočilo ponovno širjenje krščanstva 

po zahodni Evropi. 

Kdo in kako je širil krščansko vero? 

Krščansko vero so širili misijonarji, ki so potovali po različnih ozemljih in 

spreobračali ljudi. 

 

b) Dobro povezava papeža in frankovskih kraljev je vplivala, da je v 8. st. Pipin Mali 

(oče Karla Velikega) papežu v last podelil ozemlje v srednji Italiji. 

Kako so poimenovali novonastalo država? 

Papeška država. 

 

c) Med zahodnim in vzhodnim krščanstvom, je zaradi oddaljenosti in redkih stikov 

prihajalo do vedno večjih razlik. Leta 1054 je prišlo do končne ločitve cerkve. 

V tabelo zapiši značilnosti posamezne krščanske cerkve. 

Zahodna krščanska cerkev Vzhodna krščanska cerkev 

- Voditelj vere papež v Rimu. 

- Papež imenoval škofe (podrejeni papežu). 

- Več poglavarjev – patriarhov. 

- Patriarhi in škofi skupaj vodili cerkev 

(pravoslavna). 

 


