
 

Zkontrolujte si správné doplnění zápisů v PL a Dú dle tohoto 

vzoru:  

 

 
1.punská válka  

 

Příčina: boj o Sicílii, kterou chtěli Kartaginci ovládnout. Místní řecká 

města požádala o pomoc Řím. 

Důsledky: porážka Kartága 

                  zaplacení válečného odškodného 

                  vznik 1. římské provincie - Sicílie 

 

 

2.punská válka   

 

- vůdcem Kartaginců – Hannibal 

                                - přechod Alp => do Itálie 

                                - váleční sloni 

                                - výhra v b. u Zamy –  216 př. Kr. 

 

- dobytí Syrakús Římany (řec. vědec Archimédes - Archimédův  

                                             zákon) 

=> Řím, ve snaze odlákat Hannibala z Itálie, zaútočil na město Kartágo 

=> návrat Hannibala 

=> b. u Zamy – 202 př. Kr. => vítězství Říma 

Důsledky: Kartágo ztratilo državy v Hispánii 

                 muselo se vzdát válečného loďstva a zaplatit válečné  

                 odškodné 

 

 

3. punská válka  

Marcu Porcius Cato (římský politik):  

„Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno!“ 

- naprosté zničení Kartága 

 



Po podrobení Kartága Řím dobývá i další státy a dělá z nich své 

provincie. Na následující mapě je zobrazena největší rozloha římské 

říše na poč. 2. st. n.l., latinsky IMPERIUM ROMANUM. 

K názvům vybraných provincií připiš dnešní stát: 

 
HISPÁNIE - Španělsko                BRITÁNIE – Velká Británie 

GALIE – Francie                          ACHAIA - Řecko 

AFRIKA – Tunisko                      ASIE - Turecko 

DACIE – Rumunsko                    GERMÁNIE - Německo 

JUDEA - Izrael                             EGYPT - Egypt 

ILÝRIE – Chorvatsko                  MEZOPOTÁMIE - Irák 

 

 
SULLA (s. 116): 

 

Kdo to byl?               1. doživotní diktátor 

Kdy žil?                    v 1. století př. n. l. 

Jak se dostal k moci?     zvítězil v občanské válce 

 

POVSTÁNÍ OTROKŮ (s. 116 - 119) 

 

gladiátoři – otroci bojující v arénách 



▪ Jak se nazývá typ stavby, kde bojovali?  amfiteátr 

▪ Jak zní název nejznámějšího z nich? Koloseum 

▪ Zapiš o něm alespoň 3 zajímavosti – tvar oválu, název podle velké 

sochy císaře Nera (= kolosu), 80 vchodů, 50 tis. míst pro diváky,… 

 

Spartakovo povstání (73 – 71 př. Kr.) 
 

Práce s atlasem: 

 

▪ Kde povstání začalo?  ve městě Capua 

▪ Jak nakonec povstání dopadlo a co se stalo se Spartakem?  

Bylo poraženo, Spartakus byl zabit 

▪ Co asi znamenají kříže, které jsou zaznačeny na mapě mezi Římem 

a Capuou? 

Značí místo, kde byli ukřižování otroci = podél silnice Via Appia 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Za pomoci učebnice doplňte ve Vašich PL zápis „Caesar“: 
 

CAESAR (s. 116- 117) 

 

- boje v Galii 

60 př. Kr. – 1. triumvirát: 

• Caesar 

• _________________________          

• C               ______________       - později smrt 

 boj o moc mezi Caesarem a __________, který se spojil se senátem 

 občanská válka (= _______________________________________) 

Caesar v té době bojoval v Galii, senát ho vyzval, aby rozpustil své 

vojsko, Caesar odmítl  a naopak se svou armádou vtrhl do Itálie, 

překročil říčku Rubico: 



„Kostky ………………………………………………………….“ 

„Veni vidi, vici.“ =„P……………....….…jsem, v……………..………..  

                                jsem,  z……………..……….……. jsem.“ 

 

Po vítězství v občanské válce se nechal prohlásit doživotním 

………………….. (neomezené pravomoci) 

 

Zavedl nový - ____________________kalendář, který platil až do 16. 

století, kdy byl nahrazen dnešním gregoriánským.  

Oblíbený <=  pozemková reforma = …………......................................... 

…………………………………………………………………………… 

Jak řešil zadlužení obyvatelstva? ………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

 

Měl vztah s egyptskou královnou Kleopatrou. 

15. 3. 44 př. Kr. – zavražděn : „I ty, můj synu?“(Brutus) 

 

Spisovatel: Zápisky o válce galské 

                Zápisky o válce občanské 

 


