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Multiple choice til kapitel 1 og 2 

 

1. Hvordan lyder myten om Roms grundlæggelse? 

a) Romulus og Remus undslap fra det brændende Troja med en lille gruppe elitekrigere. Sammen 

grundlagde de imperiet. 

b) Romulus og Remus dræbte i fællesskab den onde etruskiske kong Tarquinius Superbus, hvorefter de selv 

tog magten. 

c) Romulus og Remus sprang frem fra Jupiters pande og i kraft af deres guddommelighed blev de 

ypperstepræster. Rom blev på den måde grundlagt som et teokrati. 

d) Romulus og Remus var hittebørn, men blev reddet af en hunulv. De voksede sig store og stærke og 

grundlagde byen Rom. Dernæst slog Romulus Remus ihjel. 

 

2. Hvad kaldte romerne deres statsform fra 509 f.v.t.? 

a) Demokrati 

b) Republik 

c) Oligarkiet 

d) Imperium 

 

3. Hvem vandt magtkampen i Romerriget i det første århundrede f.v.t.? 

a) Pompejus 

b) Nero 

c) Augustus 

d) Spartacus 

 

4. Hvornår blev den sidste vestromerske kejser afsat? 

a) 476 e.v.t. 

b) 476 f.v.t. 

c) 1476 f.v.t. 

d) 1476 e.v.t. 
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5. Hvilket år er 220 år efter 753 f.v.t.? 

a) 533 f.v.t. 

b) 533 e.v.t. 

c) 973 f.v.t. 

d) 973 e.v.t. 

 

6. Hvor meget af verden havde romerne erobret omkring 300 f.v.t.? 

a) Italien bortset fra Sicilien. 

b) Italien, Nordafrika og Spanien. 

c) Italien, Nordafrika, Spanien og Grækenland. 

d) Italien, Nordafrika, Spanien, Grækenland og Gallien. 

 

7. Hvilket arbejde havde de allerfleste romerske soldater (ud over at være soldater altså)? 

a) Arbejdere 

b) Byvagter 

c) Søfolk 

d) Bønder 

 

8. Hvilket type krig førte romerne udelukkende (ifølge dem selv altså)? 

a) Forsvarskrig 

b) Hellig krig 

c) Retfærdig krig 

d) Søkrig 

 

9. Hvad er en ”Pyrrhos-sejr”? 

a) En sejr opnået med brændende pile. 

b) En sejr der er så dyrekøbt, at man ender med at tabe krigen. 

c) En (for) let vundet sejr. 

d) En sejr opnået ved at dræbe modstanderens leder. 
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10. Hvad menes med ”Del og hersk”? 

a) At Romerriget var delt op i mange provinser, hver med deres guvernør. 

b) At romerne delte ud af deres rigdomme for at købe sig til undersåtternes loyalitet. 

c) At romerne behandlede deres forbundsfæller forskelligt og dermed sikrede, at de ikke havde fælles 

interesser. 

d) At riget blev styret som republik. På den måde var magten delt ud på mange instanser. 

 


