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Vzdělávací oblast:

Člověk a společnost

Tematická oblast:

Starověké Řecko a Řím

Předmět:
Výstižný popis způsobu
využití nebo metodické
pokyny:

Dějepis
Pracovní list je určen k opakování
znalostí o římských dějinách. Žáci
odpovídají na stanovené otázky a
vybírají
odpovědi
z nabízených
možností. Dále pracují podle pokynů
s tajenkou.

Test s tajenkou
U otázek vyber správnou odpověď a s písmen sestav tajenku.
1. Jak se jmenoval vojevůdce Kartága, který vedl druhou punskou válku?
a)Scipio
g) Hannibal
l) Pyrrhos
2. Která bitva se odehrála v druhé punské válce?
a) U Zamy
d) u Thermopyl
k) u Kozích říček
3. Kdy byl podle pověsti založen Řím?
c) 735 př. n. l.
j) 510 př. n. l.
i) 753 př. n. l.
4. Kdo byl zakladatelem Říma?
a) Zeus
j) Etruskové
u) Romulus
5. Které zvíře upozornilo Římany na útok Galů?
r) vlčice
s) husy
k) pes
6. Jak se jmenuje vojevůdce Galů, který řekl: „Běda přemoženým“?
j) Brennus
k) Pyrrhos
c) Leonidás
7. Co znamená „Hannibal ante portas“?
h) Hannibal útočí
u) Hannibal před branami
k) Hannibal utíká
8. Kdy byla v Římě nastolena republika?
k) 753 př. n. l.
p) 510 n. l.
l) 510 př. n. l.
9. Jak se jmenoval poslední římský král?
i) Tarquinius Superbus
c) Brennus
k) Remus
10. Který gladiátor vedl povstání otroků?
z) Milthiadés
u) Spartakus
l) Xerxés
11. Jak se jmenoval tribun lidu, který se pokusil o ekonomické reformy?
t) Sulla
d) Marius
s) Tiberius Gracchus
12. Co znamená výrok „Pyrrhovo vítězství“?
c)Za cenu velkých ztrát
f) beze ztrát
k) nerozhodné
13. Kolik bylo punských válek?
g) 5
a) 3
l) 2
14. Jak se jmenoval první římský diktátor jmenovaný na dobu neurčitou?
o) Marius
a) Tiberius
e) Sulla
15. Kdo si získal přízvisko Africanus?
r) Hannibal
s) Scipio
f) nikdo
16. Jak se jmenoval vojevůdce populárů v občanské válce?
a)Marius
d) Scipio
e) Sulla
17. Jak skončilo povstání, které vedl Spartakus?
t) vítězstvím
r) porážkou
z) remízou

TAJENKA: ______________________________________

Doplň do myšlenkové mapy tajenku a informace, které se tajenky týkají.

Rozděl jména podle toho, kdo patřil k prvnímu a kdo k druhému triumvirátu.
Gaius OCTAVIANUS
Gneaeus POMPEIUS
1. triumvirát

Marcus Aurelius LEPIDUS

2. triumvirát

Marcus Licinius CRASSUS
Gaius Julius CAESAR
Marcus ANTONIUS
Vysvětli pojem triumvirát:
______________________________________________________________________

Test s tajenkou - řešení
U otázek vyber správnou odpověď a s písmen sestav tajenku.
1. Jak se jmenoval vojevůdce Kartága, který vedl druhou punskou válku?
a)Scipio
g) Hannibal
l) Pyrrhos
2. Která bitva se odehrála v druhé punské válce?
a) U Zamy
d) u Thermopyl
k) u Kozích říček
3. Kdy byl podle pověsti založen Řím?
c) 735 př. n. l.
j) 510 př. n. l.
i) 753 př. n. l.
4. Kdo byl zakladatelem Říma?
a) Zeus
j) Etruskové
u) Romulus
5. Které zvíře upozornilo Římany na útok Galů?
r) vlčice
s) husy
k) pes
6. Jak se jmenuje vojevůdce Galů, který řekl: „Běda přemoženým“?
j) Brennus
k) Pyrrhos
c) Leonidás
7. Co znamená „Hannibal ante portas“?
h) Hannibal útočí
u) Hannibal před branami
k) Hannibal utíká
8. Kdy byla v Římě nastolena republika?
k) 753 př. n. l.
p) 510 n. l.
l) 510 př. n. l.
9. Jak se jmenoval poslední římský král?
i) Tarquinius Superbus
c) Brennus
k) Remus
10. Který gladiátor vedl povstání otroků?
z) Milthiadés
u) Spartakus
l) Xerxés
11. Jak se jmenoval tribun lidu, který se pokusil o ekonomické reformy?
t) Sulla
d) Marius
s) Tiberius Gracchus
12. Co znamená výrok „Pyrrhovo vítězství“?
c)Za cenu velkých ztrát
f) beze ztrát
k) nerozhodné
13. Kolik bylo punských válek?
g) 5
a) 3
l) 2
14. Jak se jmenoval první římský diktátor jmenovaný na dobu neurčitou?
o) Marius
a) Tiberius
e) Sulla
15. Kdo si získal přízvisko Africanus?
r) Hannibal
s) Scipio
f) nikdo
16. Jak se jmenoval vojevůdce populárů v občanské válce?
a) Marius
d) Scipio
e) Sulla
17. Jak skončilo povstání, které vedl Spartakus?
t) vítězstvím
r) porážkou
z) remízou

TAJENKA: GAIUS JULIUS CAESAR

Doplň do myšlenkové mapy tajenku a informace, které se tajenky týkají.

Kleopatra

Pompeius

I, ty Brute?

Gaius Julius
Caesar

Crassus,
Brutus

Brutus

Rozděl jména podle toho, kdo patřil k prvnímu a kdo k druhému triumvirátu.
Gaius OCTAVIANUS
Gneaeus POMPEIUS
2. triumvirát

Marcus Aurelius LEPIDUS
Marcus Licinius CRASSUS
Gaius Julius CAESAR
Marcus ANTONIUS

Vysvětli pojem triumvirát: vláda tří mužů

2. triumvirát

