Diplomski izpit
Angleški jezik in kulture angleško-govorečega področja
I.
Britanska družba, kultura in literatura
1. Komentar vsebinske ustreznosti besedila in primerjava s slovensko družbo, kulturo in
literaturo.
2. Komentirajte pojem »Britanski imperij« (poglavitne britanske kolonije, pojem
»Commonwealth«).
1. Komentirajte pomembnejše dogodke v zgodovini VB: anglo-saksonsko obdobje,
normansko obdobje, angleška renesansa, državljanska vojna, protektorat, obdobje
restavracije, viktorijansko obdobje ipd.
2. Predstavite vsaj tri predstavnike (in njihova dela) angleške srednjeveške /
renesančne (elizabetinske / jakobinske) / klasicistične / romantične / viktorijanske
literature.
3. Poimenujte vsaj enega monarha v anglo-saksonskem obdobju / normanskem
obdobju in komentirajte njegov pomen in vpliv.
4. Poimenujte kraljevi družini, ki sta zaznamovali angleško renesanso, naštejte nekaj
najznamenitejših predstavnikov in komentirajte njihov vpliv na zgodovinski razvoj VB.
5. Kaj zaznamuje »Magna carta« in kaj »Doomsday Book«?
6. Katere kraljice so v času svojega vladanja pomembneje zaznamovale britansko
zgodovino? Komentirajte njihov vpliv in pomen.
7. Kritično komentirajte pojem »viktorijanske vrednote«.
8. Podajte vzroke za nastanek in okoliščine izoblikovanja anglikanske cerkve.
9. Kateri stranki obvladujeta britansko politično prizorišče? Kdo je aktualni premier,
kateri stranki pripada?
10. Vidnejši britanski premieri v 20. in 21. stoletju. Njihova vloga.
11. Poznavanje aktualne politične problematike v VB.
12. Poznavanje osnovne geografije VB (kje se nahajajo osrednja mesta, razdelitev na
pokrajine).
13. Po čem je bila znamenita severna Anglija? Kaj je značilno za to področje sedaj?
14. Katera politična telesa sestavljajo britanski parlament? (slovenski in angleški izrazi za
oba doma, poglavitne stranke ipd.)
II. Ameriška družba, kultura in literatura
1. Komentar vsebinske ustreznosti besedila in primerjava s slovensko družbo, kulturo in
literaturo.
2. Komentirajte nastanek in pomen Deklaracije o neodvisnosti in vzroke za odcepitev
ameriških kolonij.
3. Poznavanje odločilnih dogodkov v zgodovini ZDA (npr: Kateri ameriški predsednik je
bil prisiljen k odstopu? Zakaj?; Kateri ameriški predsednik je bil umorjen? Kje?; Čemu
se je posvečal senator McCarthy v petdesetih letih? Ipd.)
4. Vidnejši ameriški predsedniki v 20. in 21. stoletju. Njihova vloga.
5. Kdo je aktualni predsednik ZDA? Kateri stranki pripada? Kateri stranki obvladujeta
ameriško politično prizorišče?
6. Katera politična telesa sestavljajo ameriški kongres?
7. Ali je bila po drugi svetovni vojni ZDA vpletena v kakšno vojno? Kje?
8. Komentirajte vzroke in posledice dejanja, ki se dogodil 11. septembra 2001 v New
Yorku.
9. Poznavanje aktualne politične problematike v ZDA.
10. Poimenujete in predstavite vsaj tri predstavnike ameriške romantike / realizma /
modernizma / skupine »izgubljena generacija«. Komentirajte razliko med različnimi
literarnimi smermi (npr. med realizmom in romantiko) in kako se ta kaže v ameriški
literaturi.

11. Poimenujte in predstavite vsaj tri ameriške literate, ki so prejeli Nobelovo nagrado za
literaturo in jih na kratko predstavite.
12. Poimenujte in predstavite vsaj enega predstavnika naturalizma / postmodernizma
(npr. novega žurnalizma, predstavnika afriško ameriške, judovske skupnosti) v
literaturi ZDA.
13. Poimenujte in predstavite vsaj tri znamenite ameriške dramatike.
14. Razložite koncept treh vej oblasti v ZDA in za vsako predstavite najpomembnejša
politična telesa oziroma posameznike.
15. Predstavite osnovna načela, na katerih temelji gospodarstvo ZDA, in jih komentirajte
z vidika trenutne gospodarske situacije v ZDA in v svetu.
16. Kritično komentirajte položaj manjšin v ZDA.
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