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Navodila za delo: 
 
Preberi besedilo v učbeniku str. 90 do 94, prepiši snov in sproti reši naloge.  
 
Naloge opravljate s pomočjo učbenika. Če pripomočkov nimate, uporabite spletna 
gradiva, ki so brezplačno dostopna na spletni strani: www.iRokus.si – spletni dostop do 
učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih uporabljamo. Na portalu se brezplačno 
registrirate.  
 
Rešitve nalog (fotografije rešitev iz zvezka ali pišete v word) pošljite na elektronski 
naslov druzboslovjeSTOK@gmail.com do 20.00 (25.3.2020) 
 
 
 

 

 

LETO 1848 – LETO REVOLUCIJ U 91 - 92 

Zakaj so se pojavila liberalna in nacionalna gibanja U 91 

Sveta Aliansa je s policijskim nadzorom in vojaško silo skušala doseči: 

 Mir 

 Obnovitev starega reda 

 Ohranitev obstoječih razmer (konservativnost), vodilno vlogo cesarjev in 

Cerkve 

1. Naloga: Oglej si karikaturo U 91. Kako prikazuje razmere v Franciji? 

2. Naloga: Katere cilje je imelo gibanje Mlada Italija? U 91 zgoraj desno 

 

REVOLUCIONARNI DNEVI U 91, 92 

PRVI VAL REVOLUCIJ: 

 Nerešena narodnostna vprašanja v Južni Evropi (1820, 1830) 

DRUGI VAL REVOLUCIJ 1848 

 Vzroki: zahteve meščanstva po politični in gospodarski svobodi, 

gospodarske krize, slabe letine - slabša se položaj delavstva, 

nezadovoljstvo meščanstva s obstoječimi političnimi in državnimi 
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razmerami, kmetje zahtevajo odpravo fevdalizma, narodi zahtevajo 

avtonomijo ali narodne pravice 

 Začetek: Francija; na oblast pride bogata buržoazija (zatre upore 

delavcev), predsednik vlade je Louis Bonaparte (kasnejši cesar Napoleon 

III.) 

REVOLUCIJA V AVSTRIJSKEM CESARSTVU U 92 

 Začetek: marec: Dunaj, študentski nemiri 

 Nemiri se širijo, pridruži se meščanstvo, izobraženci in delavci  

 Dosežejo odstop Metternicha 

 Cesar je imenoval novo vlado (v njej so bili tudi meščani), obljubil je 

ustavo in svoboščine.  

 Septembra je bila izglasovana ZEMLJIŠKA ODVEZA – odpravljena je tlaka 

in zemljiške obveznosti, kmetje morajo zemljo odkupiti. (U 92 besedilo) 

 Meščani so nadaljevali z revolucijo, ki jo je cesarjeva vojska zatrla.  

3. Naloga: Navedi posledice revolucij 1848. U 94 

 


