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Multiple choice til kapitel 11 

 

1. Hvorfor er det forkert at sige, at Romerriget gik under i 476 e.v.t.? 

a) Fordi barbarerne videreførte alle romerske traditioner 

b) Fordi der kun var tale om en midlertidig krise 

c) Fordi riget levede videre i Spanien og Gallien 

d) Fordi riget levede videre i den østlige del 

 

2. Hvem erobrede Konstantinopel i 1453? 

a) Vikingerne 

b) Frankerne 

c) Goterne 

d) Tyrkerne 

 

3. Hvordan lever romerretten f.eks. videre i dag? 

a) Ved at skikke og sædvaner har stor betydning for retsvæsnet 

b) Ved brug af mandebod 

c) Ved brug af religiøse dommere 

d) Ved brug af forsvarer og anklager 

 

4. Hvilken romersk forfatter inspirerede i særlig grad oplysningsfilosofferne i 1700-tallet? 

a) Catul 

b) Cicero 

c) Cato 

d) Columella 

 

5. Hvorfor er det en arv fra Romerriget, at den amerikanske kongres ligger på Capitol Hill? 

a) Fordi det henviser til første kapitel i Cæsars bog om gallerkrigen 

b) Fordi borgen i Rom lå på højen Kapitolium 

c) Fordi grundlæggeren af den romerske republik hed Gnaeus Octavius Capitol 

d) Fordi Augustus havde sin villa der 
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6. Hvem sørgede for en fælleseuropæisk kultur i middelalderen? 

a) Minnesangerne 

b) Købmændene 

c) Aviser og blade 

d) Den katolske kirke 

 

7. Hvorfor er ordet kejser et levn fra romerne? 

a) Det var titlen på de vigtigste romerske embedsmænd (magistrater) 

b) Det er latin og betyder ”anfører” 

c) Det er navnet på en livgivende vandledning mellem Rom og Ostia 

d) Sådan udtalte romerne navnet ”Cæsar” 

 

8. Hvad mente Grundtvig om Romerriget? 

a) Han mente, at man burde stræbe efter en mere effektiv skole med mere latin og græsk 

b) Han mente, at man burde genoplive det fælleseuropæiske, kristne fællesskab 

c) Han afviste arven fra Rom og mente, at danskerne i stedet burde søge deres rødder i nordisk mytologi  

d) Han frygtede, at det danske rige ville gå under på samme måde som Romerriget 

 

9. Hvad gjorde Mussolini bl.a. for at genoplive tanken om Romerriget? 

a) Han restaurerede senatsbygningen m.m. 

b) Han lod sine soldater paradere med pilum, gladius og romerske skjolde 

c) Han indførte et system med magistrater og senat 

d) Han genindførte romersk religion med en særlig tilbedelse af Jupiter 

 

10. Hvad menes med Pax Americana? 

a) At USA via økonomisk og militær magt sikrer verdensfreden 

b) At der efter murens fald er indgået en fred mellem øst og vest 

c) At samfundspagten gælder i hele Amerika 

d) Et udtryk for en dyrekøbt sejr, som den vietnameserne oplevede efter krigen med USA 

 


