
Starověk – ŘÍM –  Období republiky (6. st. př.n.l.– pol. 2. st. př.n.l.)    …………………………..             
 

(Učebnice str. 118-123) 

 

ŘÍMSKÝ POLITICKÝ SYSTÉM ⇨ 120   latinsky res publika [publika] = česky ………………………………………………… 

Povinností každého občana bylo se zajímat a starat o chod státu. 
 ⇨ 120-121   Občané Říma se scházeli na lidovém sněmu, společně rozhodovali                               

o důležitých otázkách a volili úředníky. Nejvyššími úředníky byli dva volení 

………………………. Na jejich činnost dohlížel senát, který měl 300 členů. Významným 

úředníkem v Římě byl ………………………………… (byl volen plebeji), který mohl zasahovat do 

činnosti vyšších úředníků i senátu. Měl právo „………..………“. V době války se 

pravomoci konzulů změnily. Vždy jeden z nich měl ………… měsíců neomezenou moc – stal se z něho 

……………………………… 

Liktoři tvořili doprovodný sbor, který kráčel před a za úředníkem. Liktoři nosili tzv. fasces = svazek prutů se 

sekyrou. [Od slova fasces je odvozen termín fašismus.] 

ŘÍMSKÁ SPOLEČNOST 

• Svobodní plnoprávní občané 

Patriciové = urození, potomci původních obyvatel Říma, největší moc 

Plebejové = rolníci a řemeslníci (neurození), potomci těch, kteří se do Říma přistěhovali  
- tribun lidu 

- zákony dvanácti desek 

- plebiscit (= usnesení plebejského shromáždění) 
DDÚ: Nahraď slovo plebiscit synonymem a vysvětli význam.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Svobodní bez občanských práv – ženy, děti, cizinci, klienti, propuštěnci 
• Nesvobodní otroci 

 

OVLÁDNUTÍ ITÁLIE 

Mezi velké soupeře Římanů v boji o ovládnutí Apeninského poloostrova patřili   ……………………………… = Galové. ⇨ 113   Ze které světové strany vpadli do Itálie Keltové?             ……………………………… 

          Ve které části Itálie se nacházely řecké městské státy?     ……………………………… 

          Jak se jmenoval král, kterého Řekové požádali o pomoc? …………………………….. 

         Římané si kolem r. 300 př.n.l. podrobili celý Apeninský poloostrov. 

ŘÍMSKÁ ARMÁDA 

Římané věnovali velkou pozornost výcviku a výchově vojska. Nejsilnější částí armády byla pěchota. Pěchota se formovala 
do útvarů zvaných legie. Hlavní zbraní byl meč. 
 

A teď trocha matematiky – legie v době římské republiky měla obvykle 4500 mužů. Dělila se na menší útvary: 

centurie = 100 vojáků 

manipul = 2 centurie = ...…………… vojáků 

kohorta = 3 manipuly = ……………… vojáků 

Celá legie se tedy skládala ze ……… kohort a ……… centurií (jezdectvo). 

 



OVLÁDNUTÍ STŘEDOMOŘÍ 

Nejsilnější protivník Říma = KARTÁGO. V 9.st. př.n.l. ho založili féničtí mořeplavci jako 

obchodní osadu na pobřeží severní Afriky (dnešního Tunisu). 

Římané říkali Kartagincům Punové → punské války (Řím X Kartágo) 

 

 

M 122 Ve kterém století př.n.l. punské války začaly? ………………………………….. 

               Ve kterém století př.n.l. punské války skončily?  …………………………………. 

        Kolik celkem bylo punských válek? ………………… 

 ⇨ 122   Hannibal - …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[Hannibal ante portas = Hannibal před branami → velké ohrožení] 

 ⇨ 123 senátor Cato [kato] ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Označ vítěze punských válek: ŘÍM  KARTÁGO 

 

Do poloviny 2.století př.n.l. ovládl Řím značnou část Středomoří. Z dobytých území se staly provincie. Římané tak položili 

základ rozsáhlé říše = IMPERIUM ROMANUM  = říše římská 

 

M 123   Na mapě vidíš, jak Římané Středomoří postupně ovládli. Doplň chybějící informace k jednotlivým šipkám. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S        Provincie = …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ⇨ 124   Čím provincie zásobovaly Itálii?  ………………………………………. 

         ………………………………………. 

          ………………………………………. 


