
HISTORIAN KOE: Antiikin Rooma 

 
 
Nimi: ____________________________   Pisteet: _________  
 
 
 
1. Mitä karttaan punaiseksi väritetty alue kuvastaa? 
 

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

KYLÄ       KAUPUNKIVALTIO               IMPERIUMI                 PROVINSSI 
 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 
 
3. Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Rooman tasavaltaa hallitsi senaatti. _____ 

2. Senaatin jäsen oli nimeltään senaattori. _____ 

3. Forum Romanum oli kaupunki. _____ 

4. Isoissa kansankokouksissa päätettiin laista, virkamiesten valinnasta ja sodista. _____ 

5. Gaius Julius Caesar oli roomalainen sotapäällikkö. _____ 

6. Julius Caesar teki itsestään diktaattorin eli yksinvaltiaan, joka päätti kaikesta. _____ 

7. Tavallinen kansa rakasti Julius Caesaria ja piti häntä hyvänä johtajana. _____ 



8. Kaikki roomalaiset olivat tasa-arvoisia. _____ 

9. Rikkailla roomalaisilla oli kodissaan orjia. _____ 

10. Naisilla oli Roomassa parempi asema kuin Kreikassa. _____ 

 
 
 
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. Gladiaattoritaistelut järjesti 2. Gladiaattoreita olivat 
 
a) kauppias. a) rikkaat miehet. 
b) keisari. b) valtion sotilaat. 
c) senaatti. c) köyhät miehet. 
 
 
3. Kun keisari näytti taistelussa peukkua alas, 4. Colosseum oli 

se tarkoitti, että 
 
a) hävinneen gladiaattorin sai tappaa. a) kaupunki. 
b) taistelu oli tylsä. b) amfiteatteri, jossa taisteltiin. 
c) keisari ei tykännyt gladiaattoreista. c) kirkko. 
 
 
5. Circus Maximus -areenalla 6. Gladiaattoritaisteluita järjestettiin, 
  koska 
a) esitettiin näytelmiä. a) ihmiset pitivät niistä. 
b) pidettiin kansankokouksia. b) haluttiin tappaa vihollisia. 
c) järjestettiin kilpa-ajoja hevosilla. c) valtio sai niistä paljon rahaa. 

 

 

  



6. Mitä kieltä Roomassa puhuttiin? 

 

___________________________ 

 

7. Mikä on akvedukti ja mitä se teki? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

Rooman valtakunta tuhoutui, koska se kasvoi liian suureksi.  

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

Kansa oli tyytyväinen Rooman asioihin. 

Talous ja hallinto eivät olleet kunnossa. 

Maan sisällä ei käyty sotia.  

Kristittyjen johtajaksi nousi ortodoksinen paavi. 

Muodostuivat katolinen ja ortodoksinen kirkko. 

Viholliset eivät hyökänneet Roomaan. 

Antiikin aika päättyy Rooman valtakunnan tuhoon. 

 
 
 
  



9. Essee: Pompeijin tuho. 
 

 
- Mikä on Pompeiji? 

- Mikä tuhosi Pompeijin? 

- Mitä tapahtui ihmisille? 

- Mitä Pompeiji on tänä päivänä? 

 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 


