Kartkówka kl. ……… gr. B

……………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Zad. 1. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami.

(6 pkt.)

1) bitwa pod Zamą

a) 218 p.n.e.

2) ustanowienie republiki w Rzymie

b) 146 p.n.e.

3) Rzym podbija całą Italię

c) 202 p.n.e.

4) wybuch II wojny punickiej

d) 264 p.n.e.

5) upadek miasta Kartagina

e) 133 p.n.e.

6) Pergamon zapisany Rzymowi w testamencie

f) 509 p.n.e.
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Zad. 2. Połącz opisy z odpowiednimi postaciami historycznymi.

(6 pkt.)

1) Katon Starszy

a) ostatni z królów Rzymu wygnany przez mieszkańców

2) Eneasz

b) wzór rzymskich cnót obywatelskich

3) Tarkwiniusz Pyszny

c) brat bliźniak, zamordowany podczas wytyczania granicy miasta
Rzym

4) Cyncynat

d) legendarny obrońca Troi cudem ocalały z pogromu

5) Remus

e) poprowadził armię kartagińską na Italie przez Alpy

6) Hannibal

f) „A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć”

1

2

3

4

5

6

Zad. 3. W każdym zdaniu zaznacz Prawda (P), gdy zdanie jest prawdziwe lub Fałsz (F), gdy
zdanie jest fałszywe.

(6 pkt.)

Legendarne bliźnięta zostały wyłowione z rzeki Pad.

P

F

Prawo XII Tablic zostało upublicznione na Forum Romanum w VIII w. p.n.e.

P

F

Władcą Tarentu był Pyrrus.

P

F

Legion rzymski liczył, co najmniej 5 tysięcy żołnierzy.

P

F

Rzym odnosił zwycięstwa morskie nad Kartagina dzięki pomostom.

P

F

Między I a II wojną punicka Kartagina podbiła część Hiszpanii.

P

F
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Zad. 4. Połącz nazwy urzędów z odpowiednimi ich zadaniami.
a)

1) Cenzor

chronił

interesy

najbiedniejszych,

(6 pkt.)
miał

zagwarantowaną

nietykalność osobistą
2) Konsul

b) wybierany w chwilach nadzwyczajnego zagrożenia

3) Pretor

c) nadzorował dostawy zboża do Rzymu

4) Trybun ludowy

d) wybierano ich zawsze dwóch, sprawował najwyższą władzę w
Rzymie

5) Dyktator

e) wybierany na 18 miesięcy

6) Edyl

f) sprawował władzę wojskową oraz utrzymywał porządek w mieście
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