
Domácí práce dějepis 6.A + 6.C 14.4.-17.4. 

 

Minulý týden jsme se dozvěděli něco o pověsti, která se váže k založení Říma. 

Přečtěte si látku v učebnici na str. 90 a 91. 

Na druhé stránce přikládám zápis k opsání, případně vlepení do sešitu. 

 

 

Úkol ke zpracování, prosím vyfotit a poslat na mail. 

 

Vyber jedno ze dvou tvrzení. 

 

Prvním obdobím v historii starověkého Říma byla doba královská/republika. 

Etruskové byli v porovnání s Římany zaostalejší/vyspělejší. 

Etruské písmo dokážeme/nedokážeme rozluštit. 

Nejvíce informací o Etruscích se dozvídáme z knih/z hrobek. 

Patriciové byli většinou bohatí a vlastnili půdu/ nemajetní a nevlastnili půdu. 

Ženy v Římě měly/neměly stejná práva jako muži. 

Poslední etruský král byl spravedlivý a byl oslavován/krutý a byl vyhnán. 

Po době královské nastává doba císařství/republiky. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Starověký Řím  

Poloha, přírodní podmínky 

• Rozkládá se na Apeninském poloostrově 

• Podnebí vlhké a teplé 

• Příznivé podmínky pro zemědělství 

Historii Říma dělíme na 4 základní období: 

1) doba královská 

2) republika 

3) císařství 

4) rozdělení říše    - západořímská 

     - východořímská 

 

Vznik Říma 

• Nejpočetnějšími kmeny na Apeninském poloostrově - italické kmeny 

• Jedním z nich Latinové, jazyk latina 

• postupně vzniklo spojením několika vesnic město Řím                                

na sedmi pahorcích nad řekou Tiber 

• dle pověsti založili město dvojčata Romulus a Remus                                 

na pohorku Palatin, bratři měli božský původ a vychovala je vlčice 

 

Doba královská (8. století - 510 př.n.l.) 

• Severně od Říma sídlí kmen Etrusků 

Ovládli Řím 

• Poslední 3 králové etruského původu 

• Měli vyspělou kulturu 

• Byli zruční řemeslníci 

• Odvodnili bažiny, tím umožnili rozvoj Říma 

• Začali budovat Velkou stoku – kanalizaci (důležité pro rozvoj města) 

• Stavěli domy z kamene 



• Začali budovat Forum Romanum (hlavní římské náměstí) 

• Jejich písmo umíme přečíst, ale nebylo rozluštěno 

• O vyspělé kultuře svědčí bohaté hrobky Etrusků 

• Etruští králové nebyli oblíbení, poslední byl z Říma vyhnán 

• Končí království a nastává období republiky 

 

Rozdělení obyvatelstva 

2 skupiny 

1) urození patricijové  

• Vlastnili půdu 

• Potomci starých urozených rodů 

• Zastávali úřednické funkce-plnoprávní občané 

• Měli povinnost sloužit ve vojsku 

 

  2) neurození plebejové 

 

• Rolníci, řemeslníci, obchodníci, bezzemci 

• Potomci přistěhovalců, chudší obyvatelé 

• Nemohli zastávat funkce, neplnoprávní občané 

• Měli povinnost sloužit ve vojsku 

 

Ženy ani otroci neměli žádná práva 

 


