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Kontrolní 
otázky 

1.  Jeden z kmenů, který vedl proti Římské říši v letech 166 až 180 n. l. válku.

2. Název nájezdných kočovníků z Asie, kteří se ve 4. století n. l. blížili k hranicím Římské říše.

3. Název válek, které proběhly v letech 166 až 180 n. l.

4. Jiným slovem „pořímšťování“.

5. Zeměpisný směr, kterým se pohybovaly germánské kmeny na začátku 2. století n. l.

6. Jak Římané nazývali obyvatele, kteří žili severně od dvou velkých evropských řek?

7. Římská říše se při pokusu o své zachování rozdělila na dvě části. Jedna měla název 

 Západořímská a druhá ______ .

8. Jak se jmenoval kmen, který od severu začal útočit na Římskou říši?

1.  Kde se rozkládala Římská říše na přelomu našeho letopočtu?

2. Ve srovnání s okolními státy byla Římská říše velmi vyspělá. 

 Uveďte některé oblasti.

3. Aby se Římská říše mohla udržet dlouho dobu na takové rozloze, 

 musela mít „něco“, co ostatní přesvědčilo o síle Římské říše. Co to bylo?

4. Při dobývání nových území měli původní obyvatelé na výběr několik   

 možností. Které to byly?

5. Na nově dobytých územích začala tzv. romanizace. O co šlo?

6. Jak se nazývalo území na sever od Dunaje a Rýna?

7. Jaký byl pravděpodobně hlavní důvod k markomanským válkám?

8. Jak dlouho trvaly markomanské  války?

9. Kolik fází měly markomanské  války?

10. Jak jednotlivé fáze markomanských válek probíhaly?

11. Co vedlo ve třetím století našeho letopočtu k dlouhé krizi v Římské říši?

12. Co důležitého se událo na konci 4. století našeho letopočtu z hlediska  

 stability Římské říše?

13. Jak se Římská říše rozpadla?

Vysvětlete, jak souvisí 
pojmy z tajenky 

s barbary.
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Barbaři



1.  Kde se rozkládala Římská říše na přelomu našeho letopočtu?
 Římská říše se rozkládala na území kolem celého Středozemního moře. Zasahovala i k Černému moři a také do Anglie.

2. Ve srovnání s okolními státy byla Římská říše velmi vyspělá. Uveďte některé oblasti.
 Římská říše byla vyspělá ve výrobě keramiky (hrnčířský kruh), ve zlatnictví, kovotepectví, zemědělství, v jazyce,  
 umění, úřadech (udržování chodu státu), kultuře, ve vědě, ve vzdělávání.

3. Aby se Římská říše mohla udržet dlouho dobu na takové rozloze, musela mít „něco“, co ostatní přesvědčilo 
 o síle Římské říše. Co to bylo?
 Na nejvyšší úrovni byla armáda.

4. Při dobývání nových území měli původní obyvatelé na výběr několik možností. Které to byly?
 Obyvatelé původních území mohli bojovat proti silným římských legiím, mohli odtáhnout pryč, nebo mohli zůstat s tím,  
 že budou „poslouchat“ a podřídí se římskému způsobu života a římskému právu.

5. Na nově dobytých územích začala tzv. romanizace. O co šlo?
 Romanizace znamenala pořímšťování. Na dobytém území se začala šířit latina, římská kultura, společenské hodnoty 
 i náboženství.

6. Jak se nazývalo území na sever od Dunaje a Rýna?
 Toto území bylo Římany nazýváno Barbaricum a jeho obyvatelé Barbaři.

7. Jaký byl pravděpodobně hlavní důvod k markomanským válkám?
 Na území, kde bydleli Germáni, se oteplovalo. Velice často Germány postihovaly ničivé povodně. 
 Germáni tedy začali táhnout na jih k Římské říši.

8. Jak dlouho trvaly markomanské války?
 Markomanské války trvaly 14 let.

9. Kolik fází měly markomanské války?
 Markomanské války měly 3 fáze.

10. Jak jednotlivé fáze markomanských válek probíhaly?
 V první fázi se Markomané a Kvádové dostali až k hranicím dnešní Itálie.
 Ve druhé fázi římské legie vytlačily Markomany a Kvády zpět na jejich původní území. Poté však byly odvolány, 
 aby potlačily rebelie uvnitř Římské říše.
 Ve třetí fázi se římské legie dostaly až na naše území. Jejich cílem bylo definitivní vítězství nad Germány. 
 Roku 180 n. l. však Marcus Aurelius umírá a jeho nástupce podepisuje s Germány mírovou smlouvu.

11. Co vedlo ve třetím století našeho letopočtu k dlouhé krizi v Římské říši?
 K vleklé krizi přispěly následující faktory: inflace, nájezdy Barbarů, nárůst armády i úřednictva, zvyšování daní,  
 úpadek obchodu v důsledku nájezdů Barbarů, intriky a boje mezi mocenskými skupinami uvnitř říše, časté střídání  
 císařů (během 50 let 27 císařů).

12. Co důležitého se událo na konci 4. století našeho letopočtu z hlediska stability Římské říše?
 Z Asie vpadli do Evropy kočovníci – Hunové. Hunové donutili Germány k přemísťování. Germáni se pak spolu 
 s ostatními kmeny „valili“ k Římské říši.

13. Jak se Římská říše rozpadla?
 Nejprve se Římská říše rozdělila na Východořímskou říši a Západořímskou říši. 
 Západořímská říše se rozpadla v roce 476 n. l.
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Barbaři

1.  Jeden z kmenů, který vedl proti Římské říši v letech 166 až 180 n. l. válku. (Kvádové)

2. Název nájezdných kočovníků z Asie, kteří se ve 4. století n. l. blížili k hranicím Římské říše. (Hunové)

3. Název válek, které proběhly v letech 166 až 180 n. l. (Markomanské)

4. Jiným slovem „pořímšťování“. (Romanizace)

5. Zeměpisný směr, kterým se pohybovaly germánské kmeny na začátku 2. století n. l. (Jih)

6. Jak Římané nazývali obyvatele, kteří žili severně od dvou velkých evropských řek? (Barbaři)

7. Římská říše se při pokusu o své zachování rozdělila na dvě části. Jedna měla název 

 Západořímská a druhá Východořímská.

8. Jak se jmenoval kmen, který od severu začal útočit na Římskou říši? (Germáni)
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Vysvětlete, jak souvisí 
pojmy z tajenky 

s barbary.


