
Tantárgy: Történelem 

Téma: A köztársaság gondjai 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 06.02. 

 

Most végezd el a munkafüzeti házi feladatod önellenőrzését!  

Mf. 62/3-6. 

 
Mf. 63/7-8. 

 
Mf. 64/9. 

 
 

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

   

63. óra   06.02. 

A köztársaság gondjai 

(1 sor kimarad) 

hódító háborúk → Róma sok rabszolgát szerez 

rabszolgák helyzete nagyon eltérő – beszélő szerszámoknak tekintik 



képzett rabszolga: városokban dolgozik 

földbirtokon dolgozó rabszolga helyzete nehéz 

bányákban, gályákon dolgozó rabszolga: legnehezebb  helyzetű 

gladiátorok:  különleges helyzetű rabszolgák 

  cirkuszban élethalál harcot vívnak 

(1 sor kimarad) 

Spartacus vezette rabszolgafelkelés:  

Kr.e. 73-71. 

Capuai gladiátoriskolából indult  kb. 70 fő 

cél: elhagyják Itáliát és hazatérjenek 

útvonal: Capua -  Vezúv hegye – Északra vonulnak az Alpok felé – majd vissza délre - Szicília  

végső ütközet: Brundisiumnál (kövesd a piros nyilat: rabszolgasereg útja) 

 
sereg gyorsan növekedett – sorozatos sikerek a rómaiakkal szemben 

Szicíliánál a kalózok cserben hagyják őket 

Rómaiak győzelmet aratnak felettük Brundisiumnál 

megtorlás: 6000 rabszolgát keresztre feszítettek Róma és Capua közti úton 

(1 sor kimarad) 

A köztársaság gondjai: 

1. háborúkban sokan meggazdagodtak 

sok kisbirtokos paraszt tönkrement, mert katonáskodtak – nem a földet művelték 

↓ 

földjeiket felvásárolták a gazdag földbirtokosok 

2. provinciák határain gyakori külső támadások → katonai vereségek 

3. provinciák fellázadnak Róma ellen 

4. politikusok olykor fegyveres harcai → belső harcok 

5. kalózok elszaporodása a Földközi-tengeren → nem biztonságos a hajózás, kereskedelem 

 

 

Kr.e. 1. sz. cél: egységes, erős Róma megteremtése 

 

Hf: Tk. 82-84. o. olvasni, tanulni + füzet 

 Mf. 65/1.  3-4.  66/7. 

A füzet és Mf. oldalakat 06.04. csütörtök 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba. 

  



Gábor, Dylan: 

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

Mf. 62/3-6. 

 
Mf. 63/7-8. 

 
Mf. 64/9. 

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

¡Escribe el boceto en húngaro!  

 

63.   06.02.  

Los problemas de la republica 

(Queda 1 línea)  

guerras de conquista → Roma adquiere muchos esclavos  

La situación de los esclavos es muy diferente: se consideran herramientas parlantes  

esclavo entrenado: trabajando en ciudades  

la situación de un esclavo trabajando en tierra  

es difícil esclavo trabajando en minas, en galeras  

 



en la posición más difícil gladiadores: esclavos en una posición especial  

  están luchando contra una muerte en la vida en un circo 

(Queda 1 línea)  

Levantamiento de esclavos liderado por Spartacus: 

73-71 a.C 

en una escuela de gladiadores en Capua a aprox. 70 personas  

objetivo: salir de Italia y volver a casa  

ruta: Capua - Monte Vesubio - En dirección norte hacia los Alpes - luego de regreso al sur - 

Sicilia batalla final: en Brundisium (siga la flecha roja: camino del ejército de esclavos) 

 
el ejército creció rápidamente: una serie de éxitos contra los romanos  

En Sicilia, los piratas los decepcionaron. 

Los romanos les ganan en Brundisium  

represalias: 6,000 esclavos fueron crucificados en el camino entre Roma y Capua 

(Queda 1 línea) 

Problemas de la república: 

En Wars muchos se hicieron ricos  

muchos pequeños campesinos se declararon en bancarrota porque eran soldados, no cultivaron 

la tierra  

↓ 

sus tierras fueron compradas por terratenientes ricos  

2. Frecuentes ataques externos en las fronteras de las provincias → derrotas militares  

3. Las provincias se rebelan contra Roma  

4. a veces luchas armadas de políticos → luchas internas  

5. proliferación de piratas en el Mediterráneo → el envío y el comercio no son seguros 

  

 

  siglo 1 aC. objetivo: crear una Roma unida y fuerte  

 

 

HF:  Tk. 82-84. p. leer, aprender + folleto  

 Mf. 65/1.  3-4.  66/7. 

El folleto y Mf. páginas 06.04. subir al Classroom antes de las 6pm del jueves. 


