
Základná škola, Školská 389, Sačurov 

Dejepis 6. ročník: Z dejín antického Ríma                                    © by 2011 Mgr. Lenka Truchanová 

 

 

 

  

 

 

 

       Meno a priezvisko: .....................................................................    Trieda: ................... 
 

 

Pozorne si prečítaj a vypracuje otázky! 

 

1) Podľa povesti posledného etruského kráľa obyvatelia Ríma z mesta (kráľovstva) 

vyhnali. Tým sa končí obdobie zvané Rímske kráľovstvo. Ako sa volal spomínaný kráľ? 

a) Spectabus 

b) Superbus 

c) Panoramixus 

d) Optimus 

 

2) Západorímska ríša zanikla? 

a) v roku 1453 dobytím mesta Konštantínopol Turkami 

b) v roku 476 dobytím mesta Rím germánskym kmeňom 

c) v roku 313 dobytím Ríma Ostrogótmi 

 

3) Na čele Rímskej republiky v čase nebezpečenstva a mimoriadnych udalostí stál jeden 

volený najvyšší úradník. Bol ním? 

a) tyran na dobu 6 mesiacov 

b) tyran na dobu 9 mesiacov 

c) diktátor na dobu 6 mesiacov 

d) despota na dobu 3 mesiace 
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4) Prečo bol Milánsky edikt jedným z najvýznamnejších dokumentov, zákonov prijatých 

v období staroveku? 

a) pretože tento zákon rozdelil Rímsku ríšu na dve časti 

b) pretože vydaním tohto dokumentu bolo zrovnoprávnené kresťanstvo s ostatnými 

náboženstvami 

c) pretože jeho vydaním zanikla Západorímska ríša 

 

5) Kde sa nachádza Hadrianov val? 

 

6) Kde sa nachádzal domov Italikov a teda aj staroveké Itália? 

a) na Jutskom polostrove 

b) na Apeninskom polostrove 

c) na Pyrenejskom polostrove 

 

7) Rímska republika trvala v období rokov? 

a) 753 – 510 pr. Kristom 

b) 510 – 27 pr. Kristom 

c) 27 pr. Kr. – 476 po Kristovi 

 

8) Mesto Pompeje bolo zničené výbuchom istej sopky. Ako sa volala? Kedy došlo k jej 

výbuchu? 

a) bola to sopka Etna, ktorá vybuchla v r. 97 pr. Kr. 

b) bola to sopka Zevuv, ktorá vybuchla v r. 79 pr. Kr. 

c) bola to sopka Vezuv, ktorá vybuchla v r. 79 pr. Kr. 

d) bola to sopka Vezuv, ktorá vybuchla v r. 97 pr. Kr. 

 

9) Rímske kráľovstvo trvalo v období rokov? 

a) 753 – 510 pr. Kristom 

b) 510 – 27 pr. Kristom 
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c) 27 pr. Kr. – 476 po Kristovi 

 

10)  Ako sa volal kartáginský vodca, ktorý v boji o Stredomorie medzi Rímom a Kartágom 

narobil Rimanom najväčšie starosti? V ktorej bitke a kedy sa ho Rimanom podarilo 

poraziť? 

a) Hannibal, ktorý bol porazený v bitke pri Zame v r. 202 pr. Kr. 

b) Hamilkar, ktorý bol porazený v bitke pri Zame v r. 202 pr. Kr. 

c) Hasdrubal, ktorý bol porazený v bitke pri Sagute v r. 201 pr. Kr. 

 

11) Titul „Dominus et Deus“ v preklade znamená? Oslovovali ním cisára? 

a) znamená „najvyšší veliteľ a kňaz“ a oslovovali ním cisára Diokleciána 

b) znamená „Pán a boh“ a oslovovali ním cisára Diokleciána 

c) znamená „jediný vládca“ a oslovovali ním cisára Trajána 

 

12)  Koľko triumvirátov bolo vytvorených v dejinách antického Ríma? 

 

13)  RADA STARŠÍCH - SENÁT - ĽUDOVÉ ZHROMAŢDENIE - ZÁSTUPCOVIA 

NAJVÝZNAMNEJŠÍCH RODÍN  

V tejto skupine slov sa nachádza jedno slovo, ktoré do skupiny nepatrí. Napíš to slovo! 

 

 

14)  V poradí prvý triumvirát Rímskej ríše tvorili? Vyhral ho? Vyber správnu moţnosť! 

a) Lepidus – Pompeius – Justinián. Vyhral ho Lepidus. 

b) Octavianus – Crassus – Hadrián. Vyhral ho Octavianus. 

c) Pompeius – Crassus – Caesar. Vyhral ho Ceasar. 

 

15)  OTROCI - SNEM - ĽUDOVÉ ZHROMAŢDENIE - SLOBODNÍ OBYVATELIA 

V tejto skupine slov sa nachádza jedno slovo, ktoré do skupiny nepatrí. Napíš to slovo! 
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16)  Ako sa volal spôsob vládnutia a spravovania krajiny, ktorý zaviedol Dioklecián? 

 

17)  V poradí druhý triumvirát tvorili? Vyhral ho? Vyber správnu moţnosť! 

a) Caesar – Traján – Lepidus. Vyhral ho Caesar 

b) Hadrián – Konštantín – Dioklecián. Vyhral ho Dioklecián. 

c) Antonius – Lepidus – G. Octavianus. Vyhral ho Octavianus. 

 

18)  Podľa povesti na severnom pobreţí Afriky leţalo nové mesto - KARTÁGO, ktoré 

zaloţili? (Označ všetky moţnosti) 

a) Etruskovia 

b) Feničania 

c) Fókovia 

d) Púni 

e) Fajáci 

 

19)  Rímske cisárstvo trvalo v období rokov? 

a) 753 – 510 pr. Kristom 

b) 27 pr. Kr. – 476 po Kristovi 

c) 510 – 27 pr. Kristom 

 

20) KRÁĽ - SNEM - VELITEĽ VOJSKA - NAJVYŠŠÍ KŇAZ 

V tejto skupine slov sa nachádza jedno slovo, ktoré do skupiny nepatrí. Napíš to slovo! 

 


