Test A

………………………………………………………………………
(IMIĘ I NAZWISKO)

STAROŻYTNA RZYM
Test podsumowujący rozdział III

………………………………

…………………………………

(KLASA)

Zad. 1. Połącz terminy historyczne z odpowiednimi ich wyjaśnieniami.

(DATA)

(6 pkt.)

1) kadencja

a) przedstawiciel ludności żyjącej poza obszarem imperium rzymskiego

2) prowincja

b) wodociągi służące do dostarczania wody do rzymskich miast

3) barbarzyńca

c) publiczne łaźnie rzymskie, które Rzymianie chętnie odwiedzali

4) termy

d) terytoria podbijane przez Rzym poza Italią, których ludność płaciła
podatki

5) akwedukty

e) stali na czele pierwszych gmin chrześcijańskich

6) biskupi

f) okres sprawowania urzędu przez wybraną osobę
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Zad. 2. Połącz postacie historyczne z właściwymi opisami.

(6 pkt.)

1) Jezus z Nazaretu

a) stworzył dzieło Eneida

2) Remus

b) prześladował chrześcijan zanim został jednym z wyznawców
Jezusa

3) Oktawian August

c) legendarny założyciel miasta Rzym

4) Konstantyn Wielki

d) głosił nauki w podbitej przez Rzymian Palestynie

5) Wergiliusz

e) wyszedł zwycięsko z walk wewnętrznych po śmierci Cezara

6) Paweł z Tarsu

f) założył miasto, które zostało nową stolicą cesarstwa rzymskiego
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Zad. 3. W każdym zdaniu zaznacz Prawda (P), gdy zdanie jest prawdziwe lub Fałsz (F),
gdy zdanie jest fałszywe.

(6 pkt.)

1) Jezus z Nazaretu żył i działał na terenie Palestyny oraz Egiptu. (P/F)
2) Miasto Roma swoją nazwę zawdzięczało Remusowi. (P/F)
3) Kartagina była potężną morską potęgą, którą Rzym pokonał w 3 wojnach, po czym zajął jej
terytorium niszcząc ją doszczętnie. (P/F)
4) Horacy stworzył wielkie rzymskie dzieło Eneidę opowiadającą o legendarnym Eneaszu.
(P/F)
5) W słynnym Circus Maximus odbywały się jedynie odtworzenia bitew morskich. (P/F)
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6) Najdalej na północ Europy leżącą rzymską prowincją była Brytania. (P/F)
Zad. 4. Rozwiąż krzyżówkę.

(8 pkt.)
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1) Bogate domy rzymskich patrycjuszy, które miały w swoich wnętrzach dziedzińce.
2) Plemiona zamieszkujące tereny dzisiejszych Niemiec i Belgii, z którymi Rzym toczył liczne
wojny i które stanowiły stałe zagrożenie rzymskiej granicy.
3) Tytuł przyjmowany przez biskupów Rzymu.
4) Wolni mieszkańcy Rzymu, którzy trudnili się rzemiosłem i handlem.
5) Rzymskie powiedzenie – „wszystkie … prowadzą do Rzymu”.
6) Miejscowość, gdzie został wydany edykt pozwalający na swobodne wyznawanie
chrześcijaństwa.
7) Najbogatsi Rzymianie, którzy sprawowali władzę w kraju.
8) System rzymskich umocnień nadgranicznych.
Zad. 5. Uzupełnij tabelę wybierając odpowiednie terminy historyczne z podanych poniżej
i wpisując we właściwe miejsca.

(6 pkt.)

chrześcijanie, judaiści, Konstantyn Wielki, krzyż, ryba, Teodozjusz
pierwszy symbol używany przez chrześcijan
cesarz rzymski, który zakazał wyznawania innych religii niż
chrześcijaństwo
zbawienia może doświadczyć każdy bez względu na pochodzenie,
należy jednak być miłosiernym wobec innych ludzi
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Zad. 6. Wymień 2 przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.

(2 pkt.)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Zad. 7. Uzupełnij tekst wstawiając w wykropkowane miejsca odpowiednie słowa. (9 pkt.)
Król ……………… [wpisz nazwę krainy] miał wnuki, bliźnięta o imionach …………………
i ………………… Zostali oni wrzuceni w koszu do rzeki ………………… Udało im się jednak
przeżyć, bowiem wykarmiła ich ………………… Po latach postanowili założyć miasto w roku
………………… Podczas wytyczania jego granic doszło między braćmi do sporu i
………………… zabił ………………… Od imienia zwycięzcy, miasto otrzymało nazwę
…………………, czyli Rzym.
Zad. 8. Podpisz osiągnięcia rzymskiego rozwoju cywilizacyjnego i podaj do każdego z nich
jedną funkcję/zastosowanie.

(4 pkt.)

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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Zad. 9. Uzupełnij tabelę wpisując odpowiednie terminy historyczne związane z systemem
republikańskim.

(6 pkt.)

Opis funkcji urzędnika republiki rzymskiej lub organu

Urzędnik lub organ

odpowiadali za władzę sądowniczą
dowodzili armią w trakcie wojny domowej, zwoływali obrady
senatu i zgromadzenia ludowego
Dyktator
odpowiadali za pobór podatków
rada, która miała wpływ na wybór dyktatora oraz działania
urzędników
Trybun ludowy
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