
Tantárgy: Történelem 

Téma: Róma: királyságból köztársaság 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 05.21. 

 

Most végezd el a munkafüzeti házi feladatod önellenőrzését!  

Mf. 60/7. 

1. úsznak a kosárban a Tiberisen    2. anyafarkas táplálja őket   3. épülnek Róma falai 

4. Romulus dühében agyonveri Remust 

Mf 61/8. 

monda szerint: Romulus és Remus  

valójában: latin földművelők és pásztorok 

 

A következő nagy fejezetben a Római Birodalom történelmével ismerkedünk meg. 

Házi feladatként a KTA 10. oldalán kellett megismerkedned a Római Birodalommal. 

Figyeld meg földrajzi adottságaid és az eddig tanultak alapján gondold végig, mivel 

foglalkozhattak. 

Ezekre a kérdésekre te is biztosan tudtál válaszolni. 

Azért néhány dolgot leírunk a füzetbe is. 

 

Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 10. o.: 

  61. óra   05.26. 

Róma: királyságból köztársaság 

(1 sor kimarad) 

Róma 

Földrész: Délnyugat - Európa     Itáliai-félsziget / Appennin -félsziget 

Természeti adottságok: 

- Ny-D-K tengerek veszik körbe (Földközi-tenger, Adriai-tenger) 

- partvonala kevéssé tagolt → kikötésre alkalmas 

- jelentős sziget: Szicília 

- jelentős hegye: Appenninek (É-D irányban szinte végighúzódik a félszigeten) 

  Alpok (északon) 

- domborzata többnyire hegyes-dombos 

- kevés a földművelésre alkalmas síkság: Pó-síkság 

- jelentős állandó vizű: Pó és a Tiberis 

Éghajlata: mediterrán, télen enyhe idő, nyáron nagy a forróság és a szárazság 

Lakói:  etruszkok, latinok, szabinok, szabellek, görögök (délen) 

(1 sor kimarad) 

Római Birodalom kialakulása: városból – birodalom  

1. Róma város alapítása: 

monda: Romulus és Remus mondája   Kr.e. 753 

valóság: latin pásztorok alapítják és földművelők 

2. Róma város terjeszkedése: 

 háborúval 

 szövetségekkel 

 Oszd meg és uralkodj! – egymás ellen fordították az ellenfeleiket 

↓ 

Róma uralma alá vonja az Itáliai-félszigetet 



 

3. Római Birodalom: 

 Róma kiterjeszti hatalmát az Itáliai-félszigeten kívülre is (hódító háborúk) 

↓ 

provinciákat (tartományokat szerez) → kialakul a Római Birodalom 

(1 sor kimarad) 

Róma államformái: 

Királyság: 

élén a király 

hagyomány szerint 7 király volt, az utolsót elkergették Kr.e. 510-ben 

uralkodónak segít a vének tanácsa - szenátus 

tagjai: előkelő családok vezetői 

Társadalom 

patríciusok     plebejusok 

előkelő nemzetségek tagjai   bevándorlók utódai 

      földet műveltek 

      iparral, kereskedelemmel foglalkoztak 

Köztársaság: 

Kr.e. 510 – Kr.e. 44. 

állam élén: 2 konzul 

 övék a legfőbb hatalom 

 háborúban hadsereg vezetői 

 hivatali idő letelte után a szenátus tagjai 

szenátus: minden fontos kérdésről dönt 

van népgyűlés is 

(1 sor kimarad) 

Római vallás: 

görög hatás, többisten hit 

↓ 

szinte azonos istenek, csak latin nevük van 

Készítsd el a következő táblázatot! 

görög római 

Zeusz Jupiter 

Héra Juno 

Pallasz Athéné Minerva 

Aphrodité Venus 

Apollón Apollo 

Árész Mars 

Dionüszosz Bacchus 

Hádész Pluto 

Hephaisztosz Vulcanus 

Hesztia Vesta 

Poszeidón Neptunus 

mindennek külön istene van, ugyanaz a feladatuk, mint a görögöknél 

hittek a jóslatokban 

  

Hf: Tk. 74-78. o. olvasni, tanulni + füzet 

KTA 10. o. Római Birodalom térképek tanulmányozása   

 Mf. 59/2-4.   60/10-11.   60/14. 

A füzet és Mf. oldalakat 05.27. szerda 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba.  



Gábor, Dylan: 

¡Ahora haga una autocomprobación de la tarea de su libro de trabajo!  

Mf. 60/7. 

1. úsznak a kosárban a Tiberisen    2. anyafarkas táplálja őket   3. épülnek Róma falai 

4. Romulus dühében agyonveri Remust 

Mf 61/8. 

monda szerint: Romulus és Remus  

valójában: latin földművelők és pásztorok 

 

Use el folleto y haga que su atlas abra KTA p. 10.  

¡Escribe el boceto en húngaro!  

 

61.   05.26.  

Roma: reino del reino  

(Queda 1 línea)  

Roma  

Continente:  

Suroeste - Europa Península Italiana / Península Apenina  

Dotaciones naturales:  

- Rodeado de mares oeste-sureste (Mediterráneo, Adriático)  

- su litoral no es muy articulado → adecuado para amarre  

- isla principal: Sicilia  

- montaña significativa: Apeninos (que se extiende casi al noreste a lo largo de la 

península)    

Alpes (norte)  

- su topografía es mayormente puntiaguda  

- pocas llanuras agrícolas: llanura de Po  

- agua constante significativa: Po y Tiber 

Clima: mediterráneo, clima templado en invierno, calor intenso y sequía en verano  

Habitantes: etruscos, latinos, sabinos, sabels, griegos (sur)  

(Queda 1 línea)  

La formación del imperio romano: de ciudad a imperio  

1. Fundación de la ciudad de Roma:  

dijo: La leyenda de Rómulo y Remo en 753 a. C.  

realidad: fundada por pastores y agricultores latinos  

2. Expansión de la ciudad de Roma: 

• guerra  

• asociaciones  

• ¡Divide y conquistaras! - volvieron a sus oponentes uno contra el otro  

↓  

Roma toma el control de la península italiana 

3. Imperio romano:  

Roma extiende su poder más allá de la península italiana (guerras de conquista)  

               ↓  

provincias (adquiere provincias) → se forma el Imperio Romano  

(Queda 1 línea)  

 

 



Formas de gobierno en Roma:  

Reino:  

encabezado por el rey  

Tradicionalmente había 7 reyes, el último de los cuales fue expulsado en 510 a. C. el  

gobernante es asistido por el consejo de ancianos  

- el senado miembros: líderes de familias exclusivas 

Sociedad 

patricios     plebeyos 

los miembros de clanes nobles  son descendientes de inmigrantes 

      cultivaron tierra 

      dedicados a la industria y el comercio 

 

República: 510 aC - 44 aC  

jefe de estado: 2 cónsules  

el suyo es el poder supremo  

líderes del ejército de guerra  

miembros del Senado después de la expiración de su mandato  

Senado: decide sobre todos los asuntos importantes también  

hay una asamblea popular  

(Queda 1 línea)  

Religión romana:  

Influencia griega, fe politeísta  

↓  

son dioses casi idénticos, solo tienen nombres latinos  

Haz la siguiente tabla. 

görög római 

Zeusz Jupiter 

Héra Juno 

Pallasz Athéné Minerva 

Aphrodité Venus 

Apollón Apollo 

Árész Mars 

Dionüszosz Bacchus 

Hádész Pluto 

Hephaisztosz Vulcanus 

Hesztia Vesta 

Poszeidón Neptunus 

odo tiene un dios separado, tienen la misma función que los griegos  

creían en las profecías 

 

 

HF:  Tk. 74-78. p. leer, aprender + folleto  

KTA p. 10. estudio del mapa el Imperio Romano 

 Mf. 59/2-4.   60/10-11.   60/14. 

El folleto y Mf. páginas 05.27. subir al Classroom antes de las 6pm del miércoles. 

 


