
Starověk – ŘÍM –  Období republiky (pol. 2. st. př.n.l. – r. 31 př.n.l.)          …………………………..                              
 

(Učebnice str. 124-127) 

 

Římské zemědělství malý statek (rolník + rodina) 

    středně velký statek = villa (rolník + rodina + několik otroků) 
    velkostatky = latifundie (velký počet otroků) 
    

             armáda přišla o vojáky          

 bezzemci                                                 KRIZE  

                                                     příděly obilí zdarma zatěžovaly státní pokladnu 

  
O řešení krize se pokoušeli bratři Gracchové (Tiberius a Gaius), kteří zastávali funkci tribunů lidu a usilovali o přidělení 
půdy bezzemkům. Jejich snaha byla neúspěšná, oba byli zavražděni. 
 

 

O vládu v Římě soupeřily dvě strany – populárové (z lat. populus = lid) a optimáti (z lat. optimus = nejlepší) 

 

Gauis Marius (populárové) – vojenská reforma – vojenská služba se stala povoláním → žoldnéři 
 

Přiřaď názvy k obrázků m. 

1. jezdec 

2. legionář 

3. orlonoš    

 

 

 

Spory mezi optimáty a populáry vedly k občanské válce (83 – 82 př.n.l.) 

Lucius Cornelius Sulla (optimáti) – doživotní diktátor (porušena jedna z hlavních zásad republiky) 

 

 

Zhoršující se podmínky otroků vedly k povstáním. Největší z nich bylo SPARTAKOVO POVSTÁNÍ. 

 73 – 71 př.n.l. 

 desítky tisíc otroků  

 vůdce povstání - Spartakus – gladiátor (gladiátorská škola ve městě Capua), vojenský zběh 

 povstalce porazil Marcus Licinius Crassus [krasus] – 6000 otroků ukřižováno 

DDÚ: Rozhodni, která z možností je pravdivá (může být víc než jedna). Z písmen sestav název typu gladiátora na 

…………………….………….               obrázku.  



PRVNÍ TRIUMVIRÁT (60 – 53 př.n.l.) = Crassus, Pompeius a Gaius Iulius Caesar [gájus, július cézar] ⇨ 126 – 127   Spoj informace, které k sobě patří. 

 

 

 

  

 

 

Samostatná práce: Přečti si text a pak doplň informace. 

 

Během válečných tažení v Galii, o nichž sepsal Caesar dílo ……………………. o válce galské, 

porazil tento vynikající vojevůdce galského náčelníka Vercingetorixe při obléhání 

oppidda ……………………………. . 

Caesar byl od roku 45 př.n.l. samovládcem s titulem doživotní …………….…….…………. .  

Provedl také reformu kalendáře – novému kalendáři se říká ……………………………..…… . 

V Egyptě (římské provincii) vládla královna Kleopatra, s níž měl syna Caesariona.  

Caesar byl v roce 44 př.n.l. …………………………………. v budově senátu.  
 

DDÚ: Napiš k Caesarovým výrokům český překlad. 

Alea iacta est ……………………………………………….…………     Veni, vidi, vici ……………………………………………………………….. 
 

DRUHÝ TRIUMVIRÁT (43 – 33 př.n.l.) = Marcus Antonius, Lepidus a Octavianus [oktavijánus] 

Spoj dvojice do vět a seřaď (čísly do kroužků) události, jak šly po sobě po Caesarově smrti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V r. 31 př.n.l. v boji o moc zvítězil Octavianus, který se stal vládcem římské říše.  Řím → CÍSAŘSTVÍ 

Porazil Spartakovo 

povstání 
Byl zabit při válečném 

tažení do Sýrie. 

Byl vojevůdcem         

a římským konzulem.   
Měl hlavní úlohu 

v prvním triumvirátu. 

POMPEIUS 

CRASSUS 


