
Klasa VB 

Środa 24 czerwca 

 

    Temat I: Starożytny Rzym-utrwalenie wiadomości. 

 

   Wykonaj zadania. 

 

 

   Zadanie 1. Dokończ zdania. 

 

 1.Kraina, w której założono Rzym …..................... . 

 2.Jeden z braci bliźniaków, od którego pochodzi nazwa Rzym …................. . 

3. Ojczyzna Hannibala ….................... . 

4. Typ ustroju wymyślony przez Rzymian, inaczej rzeczpospolita ….................... . 

5. Imię pierwszego cesarza rzymskiego …....................... . 

6. Symbol Rzymu …........................................................................ . 

7. Wyznawcy Jezusa Chrystusa …................................ . 

8. Tytuł władcy imperium …....................... . 

9. Wygasły wulkan, który zniszczył Pompeje ….................................... . 

10. Łaźnie rzymskie …..................... . 

11. Najważniejszy bóg rzymski, odpowiednik, odpowiednik greckiego 

Zeusa …........ . 

12. Gladiator, przywódca powstania niewolników …................... . 

 

 

   Zadanie 2 . Napisz, kim byli: 

 

– Gajusz Juliusz Cezar 

– Tarkwiniusz Pyszny 

– Wergiliusz 

– Kleopatra 

 

  Zadanie3. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami : wille, cesarstwa, cesarz, budowli, 

kamienicach, świątynie, termy, gmachy urzędów, Koloseum, widowiska, 

akweduktami, Forum Romanum 

 

 

   Największy rozkwit Rzymu przypada na okres ….......................... . Głównym 

punktem miasta był plac zwany  …................... …...................  . Tu znajdowały się 

wspaniałe ….................. i ….......... . Do powszechnie znanych i odwiedzanych 

budynków należały ….............................. , czyli łaźnie rzymskie. Do najwspanialszych 

gmachów należało  …..................... .Był to ogromny amfiteatr, w którym cesarze 

organizowali................... . Miasto było pełne wspaniałych  …..................., ponieważ 

każdy …................... starał się je czymś ozdobić i pozostawić po sobie jak najlepsza 

pamięć. Wodę do miasta dostarczano specjalnymi wodociągami 

zwanymi …...................... .W dzielnicach zamieszkiwanych przez bogatych Rzymian 



stały piękne …................ . Ludność uboga mieszkała w 

wielopiętrowych ….................... , w których ycie ze względu na panujące warunki 

było bardzo uciążliwe. 

 

  Zadanie 4. Do podanych dat dopisz wydarzenia: 

        

-753r.p.n.e. 

– 509r.p.n.e. 

– 73-71p.n.e. 

–  44r.p.n.e. 

– 30r.p.n.e. 

– 313r. 

– 476r. 

 

 

 

Czwartek 25 czerwca 

   Temat II: Wczesne średniowiecze-utrwalenie wiadomości. 

 

1. Zapisz temat do zeszytu i wykonaj zadania. 

 

 

    Zadanie 1.Dokończ zdania 

 

1. Wyznawca islamu …....................... . 

2. Założyciel klasztoru na Monte Cassino …................  …............... . 

3. Tam w 843 r. została podzielona monarcha Karola Wielkiego …................... . 

4. Obraz układany z kolorowych kostek szklanych lub kamyków …................. . 

5. Tak nazywali się następcy Mahometa …................... . 

6. Popularna nazwa Norman …................. . 

7. Cesarstwo Wschodniorzymskie albo …...................... . 

8. Świątynia wyznawców islamu …............................ 

9. Imię zdobywcy Anglii …............... …................ 

10. Charakterystyczne dla sztuki arabskiej........................... . 

11. W tym mieście najchętniej przebywał pod koniec życia, Karol 

Wielki ….................. . 

  

 

  Zadanie 2.Ułóż krzyżówkę do hasła: Justynian Wielki. Napisz, kim była ta postać. 

 

 

 
 


