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Multiple choice til kapitel 4 

 

1. Hvem fik mest ud af rigdommene efter de puniske krige? 

a) De rigeste 

b) De fattigste 

c) Købmændene 

d) Soldaterne 

 

2. Hvem fik til opgave at stå i spidsen for de erobrede områder? 

a) Generalerne 

b) Tidligere embedsmænd 

c) Frigivne slaver 

d) Riddere 

 

3. Hvad investerede man en stor del af rigdommene i? 

a) Korn 

b) Heste 

c) Våben 

d) Slaver 

 

4. Hvorfor flyttede mange småbønder til byen? 

a) Fordi de kunne få arbejde på fabrikkerne 

b) Fordi der var for usikkert på landet 

c) Fordi de blev udkonkurreret af slavelandbruget 

d) Fordi byerne pga. badeanstalter var mere hygiejniske 

 

5. Hvilken embedsmand havde ansvaret for pengekassen? 

a) Prætor 

b) Ædil 

c) Kvæstor 

d) Konsul 
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6. Hvem var de øverste ledere af republikken (som også havde ansvaret i krig)? 

a) Konsulerne 

b) Generalerne 

c) Prætorerne 

d) Censorerne 

 

7. Hvorfor lå den egentlige magt i senatet? 

a) Fordi de havde den religiøse magt 

b) Fordi de kontrollerede de romerske legioner 

c) Fordi man respekterede traditionerne og de ældres viden 

d) Fordi de sad på pengekassen 

 

8. Hvorfor var folkeforsamlingen ikke demokratisk? 

a) Fordi kun de rigeste havde stemmeret 

b) Fordi beslutningerne kun var rådgivende 

c) Fordi hæren overvågede afstemningerne 

d) Fordi de rige havde flere stemmer end de fattige 

 

9. Hvad var klientens forpligtelser over for patronen? 

a) Han skulle bl.a. stemme på ham 

b) Han skulle bl.a. arbejde på patronens marker 

c) Han skulle bl.a. betale et vist beløb hver måned 

d) Han skulle bl.a. stille sine døtre til rådighed for patronen 

 

10. Hvad blev konsekvensen af klient-patronsystemet? 

a) Øget loyalitet mod republikken 

b) Svækket loyalitet mod republikken 

c) Større offentlig sektor 

d) Mindre offentlig sektor 

 


