
HISTORIAN KOE: Antiikin Rooma  VASTAUKSET 

 
 
1. Mitä karttaan punaiseksi väritetty alue kuvastaa? 

 
Rooman imperiumi, Rooman suuri valtakunta. 

 
 
2. Miten nämä sanat liittyvät Roomaan ja sen kasvuun? Selitä. 
 

KYLÄ       KAUPUNKIVALTIO               IMPERIUMI                 PROVINSSI 
 

Rooma oli aluksi pieni kylä. Sitten se kasvoi kaupunkivaltioksi, joka päätti itse omista 
asioistaan. Rooma kasvoi myöhemmin suureksi valtakunnaksi eli imperiumiksi 
valloittamalla uusia alueita. Uuden valloitetun alueen nimi oli provinssi.  

 
 
3. Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Oikein.  

2. Oikein.  

3. Väärin. (Forum Romanum oli pääkaupungin tori, jossa senaattikin kokoontui.) 

4. Oikein.  

5. Oikein.   

6. Oikein. 

7. Oikein. 

8. Väärin. (Roomalaiset olivat eriarvoisia, ja jokainen kuului johonkin 

yhteiskuntaluokkaan.)  

9. Oikein.  

10. Oikein.  

 



4. Rooman yhteiskuntaluokat. Yhdistä asiat oikeaan yhteiskuntaluokkaan viivalla.  
 

   Olivat rikkaita. 

ORJAT   Järjestivät kapinoita oikeuksiensa puolesta.  

PLEBEIJIT   Eivät olleet vapaita.   

PATRIISIT   Valittiin tärkeisiin virkoihin. 

   Työskentelivät kauppiaina ja käsityöläisinä.  

 

5. Ympyröi yksi oikea vastaus.  
 

1. b 
2. c 
3. a 
4. b 
5. c 
6. a 

 

6. Mitä kieltä Roomassa puhuttiin? 

Latinan kieltä. 

7. Mikä on akvedukti ja mitä se teki? 

Akvedukti oli vesijohtojärjestelmä.  

Akveduktit toivat kaupunkiin puhdasta vettä vuorilta. 

 

 
8. Ympyröi asiat, jotka sopivat Rooman tuhoutumiseen. (5 asiaa) 
 

Rooman valtakunta tuhoutui, koska se kasvoi liian suureksi. X 

Rooma jaettiin kahteen osaan, Länsi-Roomaan ja Itä- Roomaan. X 

Kansa oli tyytyväinen Rooman asioihin. 

Talous ja hallinto eivät olleet kunnossa. X 

Maan sisällä ei ollut sotia.  

Kristittyjen johtajaksi nousi ortodoksinen paavi. 

Muodostuivat katolinen ja ortodoksinen kirkko. X 

Viholliset eivät hyökänneet Roomaan. 

Antiikin aika päättyy Rooman valtakunnan tuhoon. X 



9. Essee: Pompeijin tuho. 
 

- Mikä on Pompeiji? 

- Mikä tuhosi Pompeijin? 

- Mitä tapahtui ihmisille? 

- Mitä Pompeiji on tänä päivänä? 

 
 

Pompeiji oli rikas ja hieno roomalainen kaupunki. 

Se on kuuluisa siitä, että sen asukkaat kuolivat, kun sen vieressä oleva tulivuori 

purkautui. 

Kaupunki hautautui tuhkan ja laavan alle. 

Se on kuuluisa myös siksi, että siitä on säilynyt raunioita ja tavaroita nykypäiviimme 

asti. 

 

Kaupungin lähellä sijaitsi tulivuori nimeltään Vesuvius. 

Vesuvius purkautui eräänä päivänä vuonna 79 jaa. 

Tulivuoresta satoi ihmisten päälle kuumia kiviä ja tuhkaa. 

Lopulta koko kaupunki peittyi laavan ja kuuman tuhkan alle. 

Pompeiji on kaivettu esille tuhkan alta, ja tutkijat ovat oppineet paljon asioita 

roomalaisesta elämästä.  

Ihmisten ruumiit, talot ja tavarat olivat säilyneet laavan ja tuhkan alla tuhansia vuosia 

tähän päivään asti.  

Nykyään Pompeiji on ulkona oleva museo (ulkoilmamuseo).  

Tulivuoren purkauksessa kuoli noin 2 000 ihmistä. 

 
 


