Multiple choice til kapitel 9
1. Hvad bestod den romerske familia af?
a) Far og børn. Kvinder blev ikke regnet som en del af familien
b) Far, mor, børn og bedsteforældre
c) Far, mor, børn og slaver
d) Det var en kernefamilie lige som nutidens - far, mor og børn

2. Hvilken ret havde pater familias?
a) Han kunne nægte at drage i krig med henvisning til sit ansvar som familiefader
b) Han kunne nedlægge veto mod senatsbeslutninger
c) Han havde som det eneste familiemedlem ret til at bære kniv
d) Han havde hals- og håndsret og alle familiemedlemmer

3. Hvilken udvikling skete der i takt med at byerne voksede?
a) Børn blev fjernet fra hjemmet på et tidligt tidspunkt
b) Skilsmisser blev almindelige
c) Kvinder fik juridisk absolut ligestilling
d) Man afskaffede slaveriet

4. Hvad gjorde romerne typisk med uønskede børn?
a) Man druknede dem
b) Man fik en abort
c) Man satte dem ud
d) Man solgte dem som slaver

5. Hvilke fag havde romerske skolebørn?
a) Historie, latin, matematik og musik
b) Latin, græsk, historie og filosofi
c) Latin, matematik, psykologi og idræt
d) Matematik, fysik og til dels latin
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6. Hvad gjorde man, når en fornem romer døde?
a) Man brændte liget og spredte asken i Tiberen
b) Man balsamerede liget og gemte det i et dertil indrettet mausoleum
c) Man bar masker af den afdøde og hans forfædre i optog
d) Man ofrede en eller flere slaver i håb om, at de ville følge deres herre i dødsriget

7. Hvordan tog romerne typisk varsler?
a) Man kiggede på et husdyrs lever
b) Man kastede med knogler eller kiggede i håndflader
c) Man gik ind i et svedetelt og hallucinerede
d) Præsterne spiste svampe og forudsagde dernæst fremtiden

8. Hvad var en ”lar”?
a) En husgud
b) Et kar med helligt vand
c) En messende sang
d) Et tempel

9. Hvad kaldte romerne den græske gud Zeus?
a) Jupiter
b) Mars
c) Merkur
d) Saturn

10. Hvorfor så romerne med skepsis på kristendommen?
a) Fordi kristendommen er polyteistisk
b) Fordi kristendommen stammer fra Mellemøsten
c) Fordi kristendommen prædiker en næstekærlighed, som ikke var passende for det romerske militære
system
d) Fordi kristendommen er monoteistisk
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