
Úkoly do konce karanténní doby 

Krásný den s dějepisem. 

V minulé hodině jsme my, Římané, zvítězili v punských válkách a stali jsme se vládcem celého 

západního Středomoří. A na vítězné vlně jedeme dál, protože vítězstvím u Pydny 168 př.n.l. 

nad makedonskou armádou se z Makedonie ( pomáhala přece Hannibalovi) stává naše, tedy 

římská provincie. 

V roce 146 př.n.l. jsme srovnali se zemí Korint, našeho největšího řeckého obchodního 

soupeře. Tímto jsme se stali neomezeným pánem této oblasti a Středozemní moře bylo naše. 

A z nás se stalo impérium. 

Vysvětli pojmy: 

provincie    impérium 

Z našich provincií nám plynulo neuvěřitelné bohatství a Řím byl na vzestupu. Ovšem toto 

za cenu tohoto: 

1. pustla pole mužů, kteří neustále bojovali 

2. nedostatek obilí se řešil jeho dovozem z provincií, to bylo levné ,a tak drobní římští 

zemědělci mu nemohli svými cenami konkurovat, a tak museli z Říma odcházet 

3. velkostatkáři zabírali opuštěnou půdu, zakládali na ní vinice a olivové háje a ještě více 

bohatli 

4. z chudých zemědělců se stávají bezzemci, kteří se nemohli stát vojáky, tudíž Řím se 

dostává do krize 

Ocitli jsme se v krizi a někteří z nás se ji pokoušeli řešit. Zjisti, kdo a jak: přečti si text na 

str.111 -114. 

Pamatuj: 

Bratři Gracchové diktátor Gaius Marius  Lucius Cornelius Sulla 

Triumvirát Gaius Iulius Caesar  Rubikon  Kleopatra 

 

 

 

  

 



Vzhledem k tomu, že během několika dní budeš odevzdávat učebnici, doporučuju 

následující: 

Dočti si další vývoj Říma (Císařský Řím, počátky křesťanství, zánik říše)  

 

 

 

 

 

 

Myslím, že při cestovatelské vášni ( a dalším vzdělávání ) se ti budou hodit do života 

informace z kapitolky na str. 130 – 135 o architektuře a vědě (některá jména uslyšíš ještě i 

v dalších předmětech… ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V PS si dodělej strany 35,36,37 

Ti, kteří plánují chodit následující pondělky do školy, se mohou zastavit u mě na konzultaci.  

Ti, co pilně pracovali, posílali mi vypracované úkoly, se mohou těšit na pěknou známku. ☺ 


