Multiple choice til kapitel 5
1. Hvad er en historisk struktur?
a) En måde at inddele en historiebog på
b) En sammenslutning af historieforskere
c) Et bestemt kildekritisk syn, der hævder at kilder først giver mening, når vi i nutiden stiller spørgsmål til
dem
d) Overordnede linjer i historien, der danner baggrunden for historiske begivenheder

2. Hvad var det nye i Marius’ måde at skaffe soldater på?
a) Han brugte tidligere gladiatorer til at udpege de bedste krigere
b) Han rekrutterede jordløse mænd
c) Han oprettede soldaterskoler for drenge ned til 12 år
d) Han oprettede auxiliakorps af ikke-romerske borgere

3. Hvad var problemet ved Marius’ metode?
a) Soldaterne evnede ikke at samarbejde
b) Romerriget blev for militaristisk
c) Soldaterne blev Marius’ klienter
d) Der kom for mange fremmede ind i riget

4. Hvordan skaffede Sulla jord til sine veteraner?
a) Han bestak en lang række senatorer
b) Han henrettede sine fjender og tog deres jord
c) Han erobrede Gallien og uddelte jorden derfra
d) Han forærede dem sin egen - slavedrevne - jord

På sporet af Romerriget, 978 87 7066 6435, Kristian Jepsen Steg, ©Lindhardt og Ringhof Uddannelse, København 2015

5. Hvad gjorde Crassus ved de overlevende fra Spartacus’ oprørshær?
a) Han korsfæstede dem langs Via Appia
b) Han solgte dem som mineslaver
c) Han satte dem for løverne i arenaen
d) Han benådede dem. På den måde blev de hans klienter

6. Hvordan kunne det lade sig gøre for Cæsar, Crassus og Pompejus at tilrane sig magten i Romerriget?
a) De havde så mange klienter, at folkeforsamlingen fulgte deres mindste vink
b) Deres dygtighed og prestige gjorde, at senatet var på deres side
c) De stillede deres hære i en jernring rundt om Rom
d) De betalte senatorerne til lydighed

7. Cæsar, Crassus og Pompejus delte Romerriget mellem sig. Men hvem fik hvad?
a) Cæsar fik Syrien, Pompejus Gallien og Crassus Spanien
b) Cæsar fik Spanien, Pompejus Syrien og Crassus Gallien
c) Cæsar fik Gallien, Pompejus Syrien og Crassus Spanien
d) Cæsar fik Gallien, Pompejus Spanien og Crassus Syrien

8. Hvad var Cæsars problem, da han vendte tilbage fra krigen?
a) Hvis han drog til Rom med sin hær, ville det blive betragtet som en krigserklæring, men hvis han ikke tog
sin hær med, ville hans liv være i fare
b) De mange nederlag havde bragt hæren på randen af mytteri. Senatet tvivlede på hærens loyalitet over
for Cæsar.
c) Cæsar ønskede at blive boende i Gallien, men senatet krævede, at han skulle vende tilbage for at
forsvare republikken.
d) Cæsars datter Julia brød sig ikke om sin mand Pompejus, og hun ønskede at flygte fra Rom sammen med
sin fader
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9. Hvad skal Cæsar have sagt, da han overskred grænsefloden Rubicon?
a) ”Det er lige meget, om katten er grå eller sort, bare den kan fange mus”
b) ”Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men spørg, hvad du kan gøre for dit land”
c) ”Terningen er kastet”
d) [til sine soldater:] ”Ønsker I den totale krig?”

10. Hvorfor blev Cæsar myrdet?
a) Morderne håbede på at kunne genoprette republikken
b) Han havde et incestuøst forhold til sin søsterdattersøn
c) Pompejus ville hævne sig på ham for nederlaget i borgerkrigen
d) Hans slaver gjorde oprør mod ham
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