Multiple choice til kapitel 10
1. Hvad anså mange romere slaverne for?
a) Skadedyr
b) Flittige arbejdsmyrer
c) Talende redskaber
d) Mulige soldater i den romerske hær

2. Hvad ville være en præcis definition på en slave?
a) En lønarbejder
b) En der skal arbejde rigtig hårdt
c) En underklasse
d) Et andet menneskes ejendom

3. Hvad er et peculium?
a) En slaves opsparing
b) En forvalters pisk
c) En større gruppe landbrugsslaver
d) En mandlig prostitueret

4. Hvilke slaver lå i toppen af samfundet?
a) Kejserens personlige opvartere
b) De kejserlige slaver, der tjente som embedsmænd
c) Slaver der blev valgt til konsuler
d) Godsforvaltere
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5. Hvilken af disse opgaver kunne ikke varetages af en slave?
a) Læge
b) Lærer
c) Senator
d) Dørvogter

6. Hvor arbejdede den største del af slaverne?
a) I minerne
b) I landbruget
c) I tekstilindustrien
d) I hæren

7. Hvor var det farligst at være slave?
a) I minerne
b) I hæren
c) I arenaen
d) På fabrikkerne

8. Hvordan foregik en typisk dag med ’lege’ i en romerske arena?
a) Først blev en gruppe gladiatorer sat til at kæmpe mod hinanden i et stort slag, så var der kamp mand
mod mand. Til sidst fik den dygtigste gladiator lov til at kæmpe mod en højtstående soldat og kunne derved
vinde sin frihed
b) Først blev de kristne kastet for løverne, så var der frokostpause med forskellige snacks (f.eks.
lærketunger), til sidst egentlige kampe til døden
c) Først enten fremvisning af dyr eller kamp mod dyr, dernæst henrettelser i frokostpausen, til sidst
egentlige gladiatorkampe
d) Først kampen mand mod kamp, vinderne blev så sat til at kæmpe mod hinanden i en semifinale. Til sidst
blev alle vinderne sat til at kæmpe mod hinanden, indtil kun en stod tilbage.
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9. Hvor farligt var det at være gladiator?
a) Ca. ¾ af alle kampe endte dødeligt. Tallet faldt dog gennem kejsertiden
b) Næsten alle kampe endte dødeligt
c) Dødsfald var sjældne, men forekom dog som følge af uheld
d) Hver tiende kamp endte dødeligt. I kejsertiden steg tallet dog til hver anden kamp

10. Hvad var - måske - publikums tegn for ”dræb”?
a) Et snit med fingerspidserne over halsen
b) En nedadvendt tommelfinger
c) En pegefinger mod tindingen
d) En opadvendt tommelfinger
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