
DOP slj, PON, 4. 5. 2020 

KVIZ: IVAN CANKAR 

Ivan Cankar se je rodil na Vrhniki, v hiši Na klancu, v propadajoči obrtniški družini. 

Njegov oče je bil: 

a) čevljar.     c) zidar. 
b) krojač.     č) kovač. 

 

Cankarjeva otroška leta so bila polna grenkobe. Nič bolje se mu ni godilo, ko je 

obiskoval 

a) ljubljansko realko.   c) ljubljansko gledališče. 
b) ljubljansko gimnazijo   č) ljubljansko semenišče. 

 

Na Dunaju se je vpisal na tehniško fakulteto, a že po mesecu dni se je hotel prepisati 

a) na teologijo.    c) na romanistiko in slavistiko. 
b) na ekonomijo.    č) na likovno akademijo. 
c)  

V času bivanja na Dunaju mu je umrla mati. Pogrebne stroške je plača s honorarjem 

 

a) za dramo Hlapci   c) za zbirko črtic Vinjete. 
b) za pesniško zbirko Erotika.  č) za roman Na klancu. 

 
Na Dunaju je živel 

 

a) na Rožniku.    c) pri družini Kesslerjevih. 
b) pri družini Löfflerjevih.   č) pri bratu. 

 
Leta 1909 je odpotoval v Sarajevo 

 

a) k očetu.     c) k prijatelju Lojzu Kraigherju. 
b) k bratu Karlu, ki je bil duhovnik. č) k Otonu Župančiču. 

 

Po vrnitvi v Ljubljano je stanoval na Rožniku, pred smrtjo pa se je preselil v mesto. Umrl 

je leta 1918, ljubljanski župan pa ni dal izobesiti zastave ob njegovi smrti. To je bil 

a) Ivan Hribar    c) Ivan Tavčar 
b) Ivan Gradnik    č) Ivan Grafenauer 

 
Cankar je začel svojo umetniško pot s pesmimi. Pesniško se je razvijal v društvu 

a) Zadruga    c) Slovenska matica 
b) Ljubljanski zvon   č) Dom in svet 

 
Svoji prvi ljubezni, Vrhničanki Francki Ocepkovi, je posvetil nekaj pesmi Iz lepih časov, 

ciklus pesmi Helena je zbudila ljubezen do Helene Pehanijeve. Zadnje Cankarjeve pesmi 

so odmev ljubezenskega čustva do učiteljice 

 

a) Dragojile Milekove.   c) Julije Primic. 
b) Zofke Kveder.    č) Mici Kesslerjeve.  

 



Vzporedno s pesmimi je Cankar snoval svoja dela v prozi. Obkroži naslove Cankarjevih 

črtic. 

a) Erotika     c) Vinjete 
b) Kralj na Betajnovi   č) Hlapec Jernej in njegova pravica 

 

Najobsežnejše pisateljevo delo, roman Na klancu, opisuje žalostno usodo 

 

______________________________________________.  

Poveži tako, da na črtice vpišeš številke: 

 

______ Hlapec Jernej in njegova pravica   1 roman 

_______ Podobe iz sanj     2 povest 

_______ Hlapci      3 črtice 

_______ Za narodov blagor     4 drama 

_______ Na klancu 

_______ Nina 

_______ Hiša Marije Pomočnice 

_______ Knjiga za lahkomiselne ljudi 

 

Preglej še ostale vire na računalniku in zapiši še nekaj podatkov o Cankarju, ki se ti zdijo 

zanimivi in pomembni. 
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Ivan Cankar: Bobi 

1. Prebrali smo Cankarjevo črtico Bobi. Ta književna vrsta je: 

a) krajša zgodba, ki obravnava zanimiv, živahen in napet dogodek, 

b) zgodba, ki podrobno opisuje mirno življenje kmečkih ljudi, 

c) krajša zgodba, ki razčlenjuje duševno razpoloženje ob izrednem dogodku. 

 

2. Kdo je glavna oseba te črtice? 

a) Mihče 

b) mati 

c) Peter 

 

3. Kako doživlja Peter nedeljsko jutro? 

a) Razočaran  je. 

b) Prestrašen je. 

c) Poln je pričakovanja. 

 

4. Kaj nam razkriva otrokova usoda? 

a) Nesrečno Petrovo življenje. 

b) Lepšo Petrovo prihodnost. 

c) Takratne družbene razmere. 

 

5. Kako imenujemo slogovni postopek v odstavku Kasno je prišel … polno 

ljubezni? 

a) pripovedovanje 

b) oris 

c) monolog 

d) dvogovor 

 

6. V odlomku lahko zaznamo, da Cankar opisuje svoje življenje. Kateri 

motiv torej vsebuje odlomek? 

a) biografski 

b) avtobiografski 

 

7. V delu besedilu od Ljudje so se razpršili … bele, vroče ceste. poišči metonimijo 

in jo izpiši. 

________________________________________________________ 

 

8. V besedilu poišči primero ali komparacijo in jo izpiši. 

_________________________________________________________  

 

9. Katero pesniško sredstvo najdeš v besedni zvezi vriskajoče petje zvonov. 

__________________________________  

 

10. V katero literarno obdobje sodi Cankar? 

a) V romantiko. 

b) V realizem. 

c) V moderno. 



 

 

 

 

 


