
ROOMAN VALTAKUNTA HAJOAA 

 

Länsi-Rooma              Itä-Rooma (Bysantti)           uskonnonvapaus (kristinusko leviää) 

 
 
katolinen ja ortodoksinen uskonto                       paavi 

 
 
Rooman valtakunta hajoaa                                keskiaika  



ROOMAN VALTAKUNTA HAJOAA 

 

Rooman valtakunta tuhoutui, koska se kasvoi liian suureksi.  

Kun kaikki oli valloitettu, ei saatu enää uusia orjia eikä lisää rahaa.  

Suurta valtakuntaa oli vaikeaa ja kallista hallita.  

Rooma jaettiin kahteen osaan, että sitä olisi helpompi hallita, Länsi-Roomaan ja Itä- 

Roomaan eli Bysanttiin.  

Länsi-Rooman pääkaupunki oli edelleen Rooma, mutta Itä-Rooman pääkaupunki oli 

Konstantinopoli.  

Talous ja hallinto eivät olleet kunnossa myöskään. 

Kansa ei ollut enää tyytyväinen ja alkoi siksi kapinoida.  

Maan sisällä syttyi sotia, joihin armeija joutui puuttumaan. 

Kun Roomassa tuli voimaan uskonnonvapaus (ihmiset saivat itse valita uskontonsa), 

kristinusko levisi valtakunnassa nopeasti. 

Kristittyjen johtajaksi nousi Rooman piispa eli paavi. 

Kirkko hajosi idän ja lännen kirkoksi. 

Muodostuivat katolinen ja ortodoksinen kirkko (uskonto). 

Kun viholliset huomasivat, että Roomasta oli tullut heikko, he alkoivat hyökätä eri puolella 

valtakuntaa ja valloittaa alueita itselleen. 

Antiikin aika päättyy Rooman valtakunnan tuhoon, ja sen jälkeen alkaa keskiaika. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TEHTÄVÄT  



ROOMAN VALTAKUNTA HAJOAA 
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Rooman valtakunta tuhoutui, koska se oli liian suuri.  

2. Rooma jaettiin neljään osaan, että sitä olisi helpompi hallita.  

3. Rooma jaettiin Itä-Roomaan ja Länsi-Roomaan. 

4. Länsi-Rooman pääkaupunki oli Rooma.  

5. Itä-Rooman pääkaupunki oli Konstantinopoli.  

6. Rooman talous ja hallinto olivat hyvässä kunnossa. 

7. Roomassa levisi kristinusko.  

8. Kristittyjen johtajaksi nousi paavi.  

9. Myös kirkko jakaantui, ja muodostui katolinen ja ortodoksinen kirkko. 

10. Kun antiikin aika päättyi, alkoi sitten keskiaika.  

 

Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Miksi Rooman valtakunta hajosi? 

2. Mitä roomalaiset olisivat tarvinneet lisää muista maista? 

3. Mihin kahteen osaan Rooma jaettiin? 

4. Mikä oli Länsi-Rooman pääkaupunki? 

5. Mikä oli Itä-Rooman pääkaupunki? 

6. Miksi myös tavalliset ihmiset kapinoivat? 

7. Mitä tarkoittaa uskonnonvapaus? 

8. Mitkä kaksi uskontoa muodostuivat? 

9. Mitä vihollismaat tekivät, kun huomasivat Rooman olevan heikko? 

10. Mihin päättyi antiikin aika? 

11. Mikä aikakausi alkoi antiikin ajan jälkeen? 

  



ROOMAN VALTAKUNTA HAJOAA 
 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• valtakunta 

• valloittaa 

• hallita  

• Länsi-Rooma 

• Itä-Rooma 

• Bysantti 

• Konstantinopoli 

• kapinoida 

• uskonnonvapaus 

• ortodoksinen kirkko 

• katolinen kirkko 

• paavi 

• viholliset 

• antiikin aika 

• keskiaika 

 

 

Esseetehtävä. 
 
 
1) Rooman valtakunta hajoaa. 

- Miksi Rooma alkoi hajota? 

- Kerro Länsi-Roomasta ja Itä-Roomasta.  

- Kerro uskonnonvapaudesta ja mihin se johti.  

- Miksi Rooma lopulta tuhoutui? 

- Mitä seurasi Rooman hajoamisesta? 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VASTAUKSET  



ROOMAN VALTAKUNTA HAJOAA 
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Oikein.  

2. Väärin. (Se jaettiin kahteen osaan.)  

3. Oikein. 

4. Oikein.   

5. Oikein.  

6. Väärin. (Talous ja hallinto olivat heikossa kunnossa.) 

7. Oikein.  

8. Oikein.   

9. Oikein. 

10. Oikein.   

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Se oli liian suuri ja sitä oli vaikeaa hallita. Viholliset odottivat, että Rooma heikkenee, 

jotta voisivat hyökätä sinne. 

2. Uusia alueita valloittamalla olisi saatu lisää rahaa ja orjia.  

3. Rooma jaettiin Länsi-Roomaan ja Itä-Roomaan. 

4. Länsi-Rooman pääkaupunki oli Rooma. 

5. Itä-Rooman pääkaupunki oli Konstantinopoli.  

6. Ihmiset eivät olleet tyytyväisiä maan hallintoon ja talouteen. 

7. Ihmiset saivat valita uskontonsa, eikä valtio tai kirkko päättänyt enää siitä. 

8. Muodostuivat ortodoksinen ja katolinen uskonto. 

9. Viholliset hyökkäsivät Roomaan ja kukistivat sen lopullisesti. 

10. Antiikin aika päättyi Rooman tuhoon.  

11. Antiikin jälkeen alkoi keskiaika. 

 


