Multiple choice til kapitel 3
1. Hvad hed punernes hovedstad?
a) Sagunt
b) Cannæ
c) Karthago
d) Zama

2. Hvilken ø kom punerne og romerne først op at slås om?
a) Korsika
b) Sardinien
c) Sicilien
d) Malta

3. Historieskriveren Polyb nævner en traktat mellem punere og romere. Hvad gik traktaten ud på?
a) at romerne og punerne skulle arbejde sammen om at erobre Spanien.
b) at romerne skulle betale en krigsskadeserstatning mod at punerne fik Korsika.
c) at punere skulle levere dadler til Rom mod at romerne leverede oliven til punerne.
d) at romerne skulle holde sig borte fra Sicilien og omvendt punerne fra Italien.

4. Hvordan kunne Polyb konkludere, at der ”aldrig har været” sådan en traktat?
a) han havde selv tjekket om den lå i arkiverne.
b) han havde selv været med til forhandlingerne.
c) han gættede sig til det.
d) han havde spurgt hærføreren Scipio.

5. Hvilken taktik sikrede romernes sejr i Første puniske krig?
a) De kæmpede i den såkaldte falanx
b) Del og hersk
c) De sørgede for at fjenden altid skulle kæmpe på flere flanker
d) De førte landkrig på havet
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6. Hvorfor var punerne ekstra sure på romerne efter nederlaget i Første puniske krig?
a) Romerne havde slagtet hundreder af puniske fanger.
b) Romerne havde brændt marker og huse af omkring punernes hovedstad
c) Romerne udnyttede situationen og snuppede mere end der egentlig var aftalt
d) Romerne havde hånet de puniske guder

7. Hvor udvidede punerne, når de nu ikke kunne få Sicilien?
a) Spanien
b) Ægypten
c) Grækenland
d) Det sydlige Frankrig

8. Hvilken rute valgte punerne, da de angreb Italien i 218?
a) Over alperne
b) Den direkte søvej
c) De gik i land på Sicilien
d) Fra Adriaterhavet

9. Hvordan kunne romerne vinde over Hannibals hære?
a) De var taktisk smartere
b) Punerne havde vanskeligt ved at få forsyninger
c) De snigmyrdede Hannibal
d) De anvendte armbrøster

10. Hvilke områder erobrede romerne under de puniske krige?
a) Frankrig og Ægypten
b) Nordafrika, Spanien og Sicilien
c) Gallien, Britannien og Germanien
d) Lilleasien, Dakien og Illyrien
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