
KVIZ O TRUBARJU

Kviz je pripravljen po oddaji Veseli tobogan z naslovom Ali poznamo 
Trubarja? Predvajana je bila na prvem programu RTV SLO v 
Trubarjevem letu 2008.

http://www.rtvslo.si/strani/natecaj-vsi-mladi-evropejci-vsi-multimedija
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1. Kako sta se imenovala Primoževa 
oče in mati?

a. Primož in Jera
b. Miha in Jera
c. Miha in Ana
d. Primož in Ana
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1. Kaj je bil oče Primoža Trubarja?

a. pek, mizar in tesar
b. mlinar, klicar in tesar
c. mlinar, ključar cerkvice sv. Jerneja in tesar
d. pek, klicar in tesar
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1. Rašica se nahaja 60 km iz Ljubljane 
po magistralni cesti mimo Škofljice 
in Turjaka

a) da
b) ne
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1. Na Rašici so bile v 14. in 15. st. 
fužine.

a) da
b) ne
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1. Na Rašici so bili znameniti 
konjerejci grofje Ortenburžani.

a) da
b) ne
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1. Ob potoku Rašica so bile nekdaj 
fužine, iz njih so tovorile na Reko, 
Benetke in drugam.

a) da
b) ne
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1. V Trubarjevem času je bila Rašica 
pomembno središče.

a) da
b) ne
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1. Na Rašici je bilo 13 kmetij, 3 mlini 
in razvito polharstvo.

a) da
b) ne
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1. Katero kulturo izmed naštetih Trubar 
ni omenjal na Slovenskem?

a) pomaranče
b) limone
c) avokado
d) jabolka
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1. Katero izmed naštetih odkritij ne 
spada v Trubarjev čas?

a) tekstil
b) ročne ure
c) žarnica
d) škarje
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1. Kdo izmed naštetih ni Trubarjev 
sodobnik?

a) Galilej Galilei
b) Micellangelo Bounarotti
c) Fran Levstik
d) Jurij Dalmatin
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1. Kdo je začetnik javnega šolstva na 
Slovenskem?

a) Sebastijan Krelj
b) Lovro Stepišnik
c) Primož Trubar
d) Jože Plečnik
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1. Kdo je nosil knjige v košu od hiše do 
hiše in tako ustanovil prvo potujoče 
knjižnico v Zg. Ložnici pod 
Pohorjem?

a) Sebastijan Krelj
b) Lovro Stepišnik
c) Primož Trubar
d) Jože Plečnik
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1. Kdo je prvi uporabil besedo 
knjižnica namesto stare bukvarnica?

a) Sebastijan Krelj
b) Lovro Stepišnik
c) Primož Trubar
d) Jože Plečnik
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1. Katerega leta je bil na Dunaju 
natisnjen pomemben letak z 
besedilom nemške vojaške pesmi in 
v njem prvo v slovenskem jeziku 
natisnjeno besedilo: “Le vkup, le 
vkup uboga gmajna …”

a) 1490
b) 1515
c) 1555
d) 1561
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1. Kaj je skupnega naslednjim krajem:
Tübingen, Ljubljana, Gradec, 
Frankfurt, Regensburg, Würtemburg, 
Nürnberg.

a) v teh krajih so bile natisnjene prve slovenske 
knjige

b) v teh krajih so živeli sorodniki Primoža Trubarja
c) v teh krajih so gojili posebno rastlino omiks, ki je 

nujno potrebna za pripravo tiskarske barve
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1. Katerega leta je Janž Mandelc, tiskar 
in knjigotržec, ustanovil prvo 
tiskarno v Ljubljani?

a) 1571
b) 1575
c) 1675
d) 1450
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1. Kdaj je Gutenberg natisnil prvo 
knjigo?

a) 1450
b) 1435
c) 1510
d) 1551
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1. Kakšen črkopis je Trubar izbral?

a) najprej cirilico, nato gotico
b) najprej gotico, nato latinico s prirejenimi znaki za 

sičnike in šumnike
c) najprej latinico s prirejenimi znaki za sičnike in 

šumnike, nato gotico
d) najprej gotico, nato cirilico
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1. Zakaj je Trubar živel v tujini?

a) ker je tam spoznal svojo ženo Barbaro
b) ker je bil izgnan zaradi svoje protestantske vere
c) ker je tam dobil dobro službo
d) samo zato, ker mu je bilo tako všeč
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1. Ali je Trubar kdaj gojil vinsko 
trto?

a) da
b) ne
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1. Trubarja so v njegovem vinogradu v 
Derendingenu obiskovali mnogi 
Slovenci.

a) da
b) ne


