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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

I LO PP - Starożytny Rzym

1 Przyporządkuj prawa i obowiązki właściwym urzędnikom republiki rzymskiej. 

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

2 Przyporządkuj prawa i obowiązki właściwym urzędnikom republiki rzymskiej. 

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 3 p.)

3 Zaznacz zdania prawdziwe odnoszące się do reform cesarza Dioklecjana.
A. Ustanowił urząd prefekta pretorianów.
B. Zapewnił chrześcijaństwu równouprawnienie z innymi religiami.
C. Wprowadził podział armii rzymskiej na dwie części, z których jedna była rozlokowana wzdłuż granic, a
druga, podzielona na jednostki, stacjonowała wewnątrz kraju.
D. Ustanowił system tetrarchii, czyli rządy czterech władców.

( ... / 2 p.)

4 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.                                                                          Cesarzem, który
ustanowił chrześcijaństwo jedyną religią Cesarstwa Rzymskiego, był

( ... / 1 p.)

5 Przyporządkuj autorów do tytułów ich dzieł.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

6 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Filozofami rzymskimi byli

( ... / 1 p.)

7 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Przykładami architektury rzymskiej są

( ... / 1 p.)

1. pretor A. Sprawował najwyższą władzę w Rzymie,
ograniczoną prawem weta trybunów ludowych.

2. konsul B. W czasie wojny dowodził armią.
3. dyktator C. Sprawował władzę wojskową i utrzymywał

porządek w mieście.
D. Obywatele nie mogli się odwołać od jego decyzji.
E. Pełnił swoją funkcję w czasach zagrożenia przez
sześć miesięcy; miał wówczas całkowitą władzę w
Rzymie.
F. Przysługiwały mu uprawnienia sądownicze i
cywilne.

1. trybuni ludowi A. Posiadali prawo weta wobec decyzji urzędników.
2. cenzorzy B. Opiniowali projekty ustaw zgłaszane

zgromadzeniom ludowym.
3. senatorzy C. Ustalali listę senatorów na następną kadencję.

D. Przewodniczyli zgromadzeniom ludowym.
E. Kontrolowali wydatki państwa na cele publiczne. 
F. Mieli decydujący wpływ na politykę zagraniczną
republiki.

A. Arkadiusz.    B. Konstantyn I.  C. Teodozjusz Wielki. D. Walentynian.

1. Roczniki i Dzieje A. Wergiliusz
2. Eneida B. Tacyt
3. O wojnie galijskiej C. Juliusz Cezar

D. Mecenas

A. Seneka i Sokrates.  C. Marek Aureliusz i Seneka.
B. Lukrecjusz i Sokrates.  D. Platon i Epikur.

A. Erechtejon i Partenon.      C. Koloseum i Panteon.
B. Partenon i świątynia Izydy. D. Propyleje i Brama Isztar.
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8 Przyporządkuj lata do podanych wydarzeń.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Cesarzem, który zapewnił równouprawnienie chrześcijaństwa z innymi religiami Cesarstwa Rzymskiego, był

( ... / 1 p.)

10 Przyporządkuj lata do właściwych wydarzeń. 

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 1 p.)

11 Przyporządkuj do wojen wydarzenia z nimi związane. Następnie ułóż je w kolejności chronologicznej.
Do każdej wojny pasują co najmniej dwa wydarzenia.  
zwycięstwo Kartagińczyków w bitwie pod Kannami; zwycięstwo Rzymu pod Mylae; zajęcie Kartaginy i
północnej Afryki przez Rzymian; klęska Kartagińczyków pod Zamą; podpisanie przez Rzym sojuszu z miastem
Sagunt; ucieczka Hannibala na Wschód; przeprawa Hannibala przez Galię i Alpy; utrata Sycylii przez
Kartagińczyków; klęska Rzymu nad Jeziorem Trazymeńskim

( ... / 6 p.)

12 Zaznacz punkty, w których podano przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego.
A. próby przeprowadzenia reform w państwie
B. wojny z barbarzyńcami i ich napieranie na granice państwa
C. ustanowienie systemu tetrarchii
D. walka o władzę, wynoszenie na tron i obalanie kolejnych cesarzy
E. osłabienie władzy cesarskiej i uzależnienie jej od woli wojska
F. wprowadzenie dominatu
G. uzurpowanie sobie władzy przez dowódców wojskowych
H. kryzys gospodarczy

( ... / 1 p.)

1. upadek cesarstwa zachodniorzymskiego  A. 31 r. p.n.e.
2. podział cesarstwa przez Teodozjusza B. 476 r. n.e.
3. edykt cesarza Karakalli C. 43 r. n.e.
4. zwycięstwo Oktawiana w bitwie pod Akcjum D. 212 r. n.e.

E. 395 r. n.e.

A. Arkadiusz.    B. Konstantyn I. C. Teodozjusz. D. Walentynian.

1. bitwa pod Kannami A. 73 r. p.n.e.
2. klęska Rzymian w bitwie pod Adrianopolem B. 43 r. n.e.
3. wybuch powstania niewolników pod
przywództwem Spartakusa

C. 216 r. p.n.e.

4. rozpoczęcie podboju Brytanii przez Klaudiusza D. 378 r. n.e.
E. 218 r. p.n.e.

I wojna punicka II wojna punicka III wojna punicka
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13 Nazwij obiekty ukazane na fotografiach.
             A.                                                   B.

                    C.                                                  D.

( ... / 4 p.)


