Multiple choice til kapitel 8
1. Hvad er kejser Marcus Aurelius mest kendt for?
a) At han kæmpede som gladiator
b) At han byggede Colosseum
c) At han skrev filosofiske værker
d) At han førte krig mod germanerne

2. Hvad brugte han dog i virkeligheden det meste af sin tid på?
a) At kæmpe som gladiator
b) At bygge Colosseum
c) At skrive filosofiske værker
d) At føre krig mod germanerne

3. Hvad skete der med Commodus?
a) Han begik selvmord ved at lade sig bide af en giftslange
b) Han blev myrdet og alle billeder af ham blev brændt
c) Han faldt i kamp mod partherne
d) Han døde af pest. Hans lig blev derefter ført i procession gennem Roms gader

4. Hvad var den største udfordring for kejserne i 200-tallet?
a) At holde germanske indvandrere ude
b) Modstand fra et meget kritisk senat
c) Pestepidemier
d) Krig mod jødiske oprørsgrupper

5. Hvad kalder man de kejsere, der lod sig vælge af/bestak de romerske legioner?
a) Legionærkejsere
b) De korrupte kejsere
c) Soldaterkejsere
d) Døgnfluekejsere
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6. Hvordan skaffede man penge til de øgede militærudgifter?
a) Man hævede skatterne
b) Man lånte pengene af rige købmænd
c) Man solgte statens jord
d) Man opbrugte hele rigets skattebeholdning

7. Hvad blev resultatet af, at barbarstammer strømmede ind over Romerrigets grænser i 300-400-tallet?
a) Man flygtede ind til byerne. Rom voksede til dobbelt størrelse på hundrede år
b) Alle bønder blev bevæbnet og uddannet som romerske soldater
c) Det østlige rige brød sammen
d) Folk flygtede fra byerne og søgte beskyttelse i borge under en herremand

8. Hvordan forsøgte kejser Diocletian at stive riget af?
a) Han delte riget op i fire dele, der blev styret af hver deres kejser
b) Han indførte kristendommen som statsreligion
c) Han forsøgte sig med en intensiv propagandakampagne vendt mod indvandrerne
d) Han forøgede militærudgifterne og finansierede det gennem inflation

9. Hvem var den første kristne kejser (der samtidig flyttede hovedstaden østpå - og opkaldte den efter sig
selv)?
a) Romulus Augustus
b) Nerva
c) Konstantin
d) Diocletian

10. Hvilken del af Romerriget brød sammen i 476 e.v.t.?
a) Den østlige del
b) Den sydlige del
c) Del nordlige del
d) Den vestlige del
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