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1. SKLOP
KDAJ?



V katerem obdobju je potekal najstarejši znan čarovniški 
proces na Slovenskem?

A     V prvi polovici 15. stoletja

B       Konec 15. stoletja.

C Na začetku 16. stoletja.



Katero leto je prelomnica med posamičnimi in 
množičnimi čarovniškimi procesi?

A    1650

B     1750 

C     1850



Zadnji čarovniški proces na Kranjskem je potekal v:

A    V Ribnici 1701.

B    Metliki 1744.

C   Gornji Radgoni med leti 1744 – 1746. 



Kdaj je potekal čarovniški proces proti Agati 
Schwarzkobler?

A     V sredini 17. stoletja

B     Konec 17. stoletja

C     Začetek 18. stoletja



Kdaj je Evropa dobila prve zapisane kazenske zakone, 
po katerih so preganjali čarovnice?

A      1367

B      1574

C     1599



Najhujši čarovniški procesi na Slovenskem so potekali 
v 17. stoletju. Od kdaj do kdaj je trajalo to stoletje?

17. stoletje?



Ena zadnjih žrtev čarovniških 
procesov na Slovenskem je bila 

Marina Češarek iz Ribnice. Kdaj je 
potekal proces proti njej?

A   1701

B   1714

C   1735



2.  SKLOP
KJE?



Kje so potekali prvi množični čarovniški procesi?

A   v Celju  

B   V Mariboru

C  V Ljubljani 



Naštej tri najbolj znana shajališča 
čarovnic na Slovenskem.



Naštej 3 kraje na Štajerskem in 3 na Kranjskem, v 
katerih so potekali množični čarovniški procesi.



Zadnjo čarovnico na Slovenskem so sežgali leta 1714. 
Kje?



Največ ljudi je v čarovniških procesih umrlo na 
Štajerskem.

DA    ali NE



V katero državo je 
spadal večji del ozemlja, 

poseljenega s 
slovenskim 

prebivalstvom, v času 
najhujših čarovniških 
procesov (17. stoletje)?

Obseg države okoli leta 1630.



V kateri slovenski zgodovinski deželi do danes še ni 
bil odkrit noben čarovniški proces?

A   v PREKMURJU

B  na PRIMORSKEM



3. SKLOP
POIMENOVANJA 
IN ZANIMIVOSTI



Ime in priimek ženske, proti kateri je tekel najstarejši 
znan čarovniški proces na Slovenskem.



“Na drugi strani jezera se dviga gora Slivnica, na kateri je 
luknja, ki dela nevihto, kakor je popisano na svojem mestu. Na 
vrhu imajo coprnice, vešče in grdobe svoje plese in sestanke…“

Poimenuj knjigo, v kateri je Janez Vajkard Valvasor 
zapisal te besede.



V letih 1692 in 1693 so v Ljubljani in na Poljanah 
nabavili eno vrsto mučilne naprave. Poimenuj jo!  



Katera evropska vladarica je pripomogla k 
prenehanju čarovniških procesov na Slovenskem?



70 % usmrčenih v čarovniških procesih je bilo žensk. 
Kakšna je bila povprečna starost teh žensk?

A  poročene, matere stare okoli 40 let  

B  poročene, matere stare okoli 50 let

C  neporočene, matere stare 39 let  



Knjiga, v kateri so bile zapisane metode za 
prepoznavanje čarovnic se je imenovala:

A   MEČ ČAROVNIC

B  SEKIRA ČAROVNIC

C   KLADIVO ČAROVNIC



Navedi še tri poimenovanja čarovnice, ki se 
uporabljajo na Slovenskem.

ČAROVNICE

?

?

?



KONEC


