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

STAROŻYTNA RZYM
Test podsumowujący rozdział III

………………………………

…………………………………

(KLASA)

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

(DATA)

(6 pkt.)

1) republika

a) pokój rzymski, który panował na obszarze imperium rzymskiego

2) romanizacja

b) budowla wznoszona dla upamiętnienia wielkich zwycięstw rzymskich
wodzów i cesarzy

3) Pax Romana

c) niewolnicy, którzy walczyli na śmierć i życie na arenach ku uciesze
widzów

4) gladiatorzy

d) system władzy polegający na władzy ludu, czyli tych, którzy byli
obywatelami

5) łuk triumfalny e) uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy rozpowszechniali jego nauki
6) apostołowie

f) proces polegający na przyjmowaniu przez ludność podbitą rzymskiego
stylu życia
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Zad. 2. Podpisz osiągnięcia rzymskiego rozwoju cywilizacyjnego i podaj do każdego z nich
jedną funkcję/zastosowanie.

(4 pkt.)

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

1

Wszelkie prawa zastrzeżone – do wykorzystania jedynie w celach niekomercyjnych
Źródło: www.know-howhistoria.pl

Zad. 3. Uzupełnij tabelę wpisując odpowiednie terminy historyczne związane z systemem
republikańskim.

(6 pkt.)

Opis funkcji urzędnika republiki rzymskiej lub organu

Urzędnik lub organ

wybierano tam rzymskich urzędników
składał się z 300 byłych urzędników cieszących się
największym autorytetem
Dyktator
Trybun ludowy
bogaci Rzymianie mający pełnię praw politycznych
biedni Rzymianie pozbawieni praw politycznych, zajmujący się
handlem i rzemiosłem
Zad. 4. Połącz postacie historyczne z właściwymi opisami.
1) święty Piotr

(6 pkt.)

a) w miejsce dawnej kolonii greckiej założył miasto nazwane od jego
imienia Konstantynopolem

2) Gajusz Juliusz Cezar b) jeden z najwybitniejszych rzymskich poetów
3) Romulus

c) zdobył nieograniczoną władzę w Rzymie, został dożywotnim
dyktatorem

4) Horacy

d) zebrał w jednym kodeksie wszystkie przepisy prawa rzymskiego

5) Justynian Wielki

e) był pierwszym biskupem Rzymu

6) Konstantyn Wielki

f) legendarny założyciel miasta Rzym
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Zad. 5. Uzupełnij tekst wstawiając w wykropkowane miejsca odpowiednie słowa. (9 pkt.)
Podczas wytyczania granic miasta Rzym, bliźnięta o imionach ………………… i
………………… pokłócili się. ………………… zabił brata ………………… i został
jedynowładcą Rzymu. W sumie w Rzymie razem z nim panowało ………………… [wpisz
cyfrę]. Ostatni z królów został wypędzony w roku ………………… W ten sposób
zlikwidowana została …………………, a wprowadzony nowy sposób sprawowania władzy
określany, jako ………………… Władzę w tym systemie sprawowali wybierani na określony
czas przez obywateli Rzymu …………………
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Zad. 6. W każdym zdaniu zaznacz Prawda (P), gdy zdanie jest prawdziwe lub Fałsz (F),
gdy zdanie jest fałszywe.

(6 pkt.)

1) Paweł z Tarsu należał do szczególnych uczniów Jezusa z Nazaretu, czyli takich, którzy od
razu uwierzyli w głoszone przez niego słowa. (P/F)
2) Gajusz Juliusz Cezar został zamordowany w 44 roku n.e., czyli kilkanaście lat po śmierci
Jezusa Chrystusa. (P/F)
3) Imperium rzymskie leżało na trzech kontynentach. (P/F)
4) Najsłynniejszym amfiteatrem w mieście Rzym było Pont du Gard. (P/F)
5) Legendarny Eneasz miał być uciekinierem z Troi. (P/F)
6) Jedną z afrykańskich prowincji rzymskich była Hiszpania. (P/F)
Zad. 7. Rozwiąż krzyżówkę.

(8 pkt.)
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1) System rzymskich umocnień nadgranicznych.
2) Miejscowość, gdzie został wydany edykt pozwalający na swobodne wyznawanie
chrześcijaństwa.
3) Najsłynniejsza świątynia rzymska poświęcona wszystkim bogom.
4) Wodociągi rzymskie dostarczające wodę do rzymskich miast.
5) Sprawowali władzę w Rzymie mając pełne prawa polityczne.
6) Oddziały będące podstawą rzymskiej armii.
7) Budzące grozę plemię przybyłe ze wschodu, które rozpoczęło wielką wędrówkę ludów.
8) Pierwszy sposób sprawowania władzy w Rzymie.
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Zad. 8. Wymień 2 skutki upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.

(2 pkt.)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Zad. 9. Uzupełnij tabelę wybierając odpowiednie terminy historyczne z podanych poniżej
i wpisując we właściwe miejsca.

(6 pkt.)

chrześcijanie, judaiści, Konstantyn Wielki, krzyż, ryba, Teodozjusz
miłością należy darzyć wszystkich bliźnich oraz wybaczać swoim
prześladowcom
cesarz rzymski, który zezwolił na swobodne wyznawanie
chrześcijaństwa
najważniejszy symbol chrześcijaństwa po upływie wieków od
śmierci Jezusa z Nazaretu
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