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Tema: Romerska riket
Aktivitetsblad 1

Paraihoptest
Romerska riket – Från Romulus till Julius Caesar
1. 753 f.kr
2. Romulus och Remus
3. Spartacus
4. Palatinen och Capitolium
5. Aqvedukt
6. Plebejer
7. Patricier

8. Proletärer
9. Republik
10. Konsuler
11. Hannibal
12. Mare Nostrum

13. Latin
14. Juni

15. Colosseum
16. 146 f.kr
17. Pyrrhus
18. Marcus Antonius
19. Cleopatra
20. Brutus
21. Gallien
22. ”Tärningen är kastad”, ”Veni, vedi, vici”.
Och ”även Du min brutus1”

1

Eg. ”Även du mitt barn”.

( ) En av de som mördade Julius i senaten
44 f.kr
( ) Egyptisk drottning som fick barn
(Caesarion) med Julius Caesar
( )Gladiatorslav som ledde ett uppror på 70talet f.kr
( ) Grekisk kung som vann en dyrbar seger
mot romarna. Snart var ”Italien” romerskt
( ) Året då Rom grundades (Ab urbe
Conditita)
( ) Statsskicket i Rom 500 f.kr till ca 30 f.kr
( ) Månad – Alla våra månader är ett arv
från romarna. Kommer du ihåg varför de heter
som de heter?
( ) Vårt hav – Rom strävade efter att
kontrollera handeln över Medelhavet
( ) De rika adelsfamiljerna i Rom
( ) Byggd med valvslagningsteknik. En
teknik som romarna verkligen behärskade
( ) Kartagos och Korinths förstörelse
( ) Kartagisk härförare. Rom förde tre krig
mot honom och Kartago. Det slutade till sist
med Kartagos förstörelse
( ) Sånt som J. Caesar sägs ha sagt
( ) Roms främsta styrelsemän. Var alltid två
på en begränsad tid för att de inte skulle
missbruka makten
( ) Två av Roms sju kullar
( ) De romanska språken stammar från detta
romerska moderspråk
( ) Rikt område som Julius Caesar erövrade
och gjorde honom mycket förmögen
( ) Vattenledning
( ) Massan av hantverkare och bönder i
Rom.
( ) Slavarna i Rom
( )Tvillingbröder. Vem av dem grundade
Rom?______________
( ) Julius Caesars närmaste man

