
Lekcja 

Temat: Starożytnym Rzym – powtórzenie wiadomości 

Ustrój starożytnego Rzymu 
 
1. Według legend Rzym został w 753 r. p.n.e. 
a. powstał w Lacjum na Półwyspie Apenioskim 
b. według legend założycielami miasta byli wykarmieniu przez wilczycę bracia Romulus i Remus 
c. początkowo Rzym był monarchią 
 
2. Rzymianie obalili monarchię i ustanowili republikę w 509 r. p.n.e. 
Republika to forma paostwa, w której władza jest sprawowana przez urzędników 
– pochodzących z wyboru 
– sprawujących urząd przez określoną – kadencję 
 
3. W pierwszych wiekach w Rzymie toczyła się zacięta walka polityczna 
a. uczestniczyli w niej członkowie dwóch wielkich grup społecznych: 
– patrycjuszy – warstwa uprzywilejowana i sprawująca władzę 
– plebejuszy  – warstwa pozbawiona udziału w sprawowaniu władzy 
b. konflikt zakooczył się zwycięstwem plebejuszy 
– utworzono nowy urząd, który miał bronid ich interesów – trybuna ludowego 
– uzyskali dostęp do większości urzędów 
 
4. Organizacja władz Rzymu w okresie republiki 
a. zgromadzenia ludowe 
– uczestniczyli w nich obywatele Rzymu 
– zatwierdzały nowe prawa 
– dokonywały wyboru urzędników 
b. senat – rada starszych, w której zasiadali najwyżsi urzędnicy po zakooczeniu kadencji 
c. wybierani na określoną kadencję urzędnicy: 
– konsulowie – najwyżsi urzędnicy w paostwie i dowódcy wojskowi 
– pretorzy – sprawowali władzę sądowniczą 
– kwestorzy – zajmowali się poborem podatków 
– cenzorzy – dzielili obywateli na klasy majątkowe i ustalali listę senatorów 
– trybuni ludowi – bronili interesów plebejuszy przed nadużyciami urzędników 
 
5. Kryzys  republiki 
a. w I w. p.n.e.  w Rzymie ogarnęły krwawe wojny o władzę 
b. w połowie I w. p.n.e. w Rzymie ogromną rolę odgrywał Gajusz Juliusz Cezar 
– zyskał sławę jako zwycięski wódz, który podbił Galię 
– dążył do zdobycia nieograniczonej władzy 
– senat wbrew prawu przyznał mu tytuł dożywotniego dyktatora 
– Cezar został zamordowany w 44 r. p.n.e. przez przeciwników jego dyktatury 
c. jednak przeciwnicy Cezara nie zdołali przywrócid republiki 
 
6. Powstanie cesarstwa 
a. Oktawian August  

 w wojnie domowej, która wybuchała po śmieci Cezara, zwyciężył Oktawian August 

 27 r. p.n.e. objął samodzielną władzę w Rzymie  

 ustanowił nową formę rządów – cesarstwo 
b. cesarstwo jest odmianą monarchii, czyli formą paostwa, w którym rządzi jedna osoba 
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Imperium Rzymskie 

1. Podboje rzymskie 

a. Rzymianie do III w. p.n.e. podbili całą Italię 

b. w III  i II w. p.n.e. Rzym trzykrotnie toczył wieloletnie wojny z Kartaginą 

 w 216 r p.n.e. wojska rzymskie zostały pokonane pod Kannami 

 202 r. p.n.e. Kartagioczycy zostali pokonani pod Zamą 

 w 146 r. p.n.e. Rzymianie zdobyli i zniszczyli Kartaginę 

c. Rzym nieustannie powiększał swoje terytorium i do I w. n.e. zdobył: 

 Grecję, Azję Mniejszą, Syrię, Egipt, Hiszpanię, Galię, Brytanię 

2. Armia rzymska była zorganizowana w legiony 

a. każdy legion liczył ponad 4 tys. ciężkozbrojnych legionistów 

b. uzbrojenie legionisty stanowiły: hełm, pancerz, tarcza, oszczep, miecz 

c. armia rzymska była wyposażona w machiny – np. katapulty 

3. Organizacja Imperium Rzymskiego 

a. terytoria zamorskie Rzymianie przekształcili w prowincje 

 mieszkaocy prowincji musieli płacid podatki 

 w prowincjach stacjonowały legiony rzymskie 

b. granic Rzymu bronił przygraniczny system umocnieo – limes 

c. ludnośd prowincji ulegała procesowi romanizacji, który polegał na: 

 przyjmowaniu przez ludy podbite języka łacioskiego 

 przyjmowaniu przez ludy podbite rzymskiej kultury 

4. Podbój całego obszaru basenu Morza Śródziemnego zapewnił mieszkaocom całego tego regionu długi okres 

pokoju, zwany pax Romana 

5. Wzrost zagrożenia i kryzys wewnętrzny cesarstwa rzymskiego 

a. od III w. n.e. Rzymowi zaczęły zagrażad obce ludy – tzw. barbarzyocy 

b. z czasem pogorszyła się sytuacja wewnętrzna w Rzymie i nastąpił kryzys: 

 buntowało się obciążone zbyt wysokimi podatkami społeczeostwo 

 wybuchały walki o tron cesarski 

c. w IV w. cesarz Konstantyn Wielki przeniósł stolicę do Konstantynopola 

d. w 395 r. n.e. Imperium Rzymskie zostało podzielone na dwie części: 

 cesarstwo zachodniorzymskie ze stolicą w Rzymie 

 cesarstwo wschodniorzymskie ze stolicą w Konstantynopolu 

6. Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego 

a. pod koniec IV w. rozpoczęła się wielka wędrówka ludów 

 rozpoczęła się od ataku Hunów na plemiona germaoskie 

 Germanie, uciekając przed Hunami wtargnęli w granice cesarstwa 

b. cesarstw zachodniorzymskie rozpadło się pod naporem plemion germaoskich 

c. w 476 r. ostatni cesarz zachodniorzymski, Romulus Augustulus został pozbawiony władzy 

7. Rok 476 uznawany jest za koniec epoki starożytnej i początek średniowiecza. 

Życie w Wiecznym Mieście 

1. Rzym w I wieku n.e.  

a. Największe miasto świata – ok. 1 mln mieszkaoców 

b. Forum Romanum – centralny plac w Rzymie 

 Wymiana informacji 

 Handel 

 Wystąpienia publiczne 
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 Miejsca kultu (świątynie) 

 Urzędy (np. Senat) 

c. Zabudowa publiczna: świątynie, teatry, termy, bazyliki 

2. Warunki życia mieszkaoców 

a. Patrycjusze 

 Zajęcia: sprawowanie urzędów i doradzanie cesarzom, dowodzenie wojskiem, zarządzanie 

majątkami 

 Zamieszkanie: wille w miastach i posiadłości wiejskie 

 Czas wolny: ucztowanie, oglądanie występów artystycznych, igrzyska 

b. Plebs  

 Zajęcia: rzemiosło, drobny handel 

 Zamieszkanie: małe, wynajęte mieszkania, piwnice 

 Czas wolny: oglądanie igrzysk 

c. Niewolnicy 

 Zajęcia: służba domowa, nauczyciele, praca fizyczna 

 Gladiatorzy: walczyli na śmierd i życie podczas igrzysk 

 73 r. p.n.e. – powstanie Spartakusa 

3. Religia starożytnych Rzymian 

a. Rzymianie wyznawali politeizm 

b. rodzime wierzenia Rzymian 

 początkowo czcili przodków i bóstwa domowe 

 w VI w. p.n.e. narodził się kult Jowisza, Junony i Minerwy 

 w religii rzymskiej ważną rolę odgrywała Westa – opiekunka ogniska domowego 

c. po podboju Grecji Rzymianie zaczęli wzorowad swoją religię na greckiej 

Dokonania starożytnych Rzymian 

1. Najważniejsze osiągnięcia techniczne Rzymian: 

a. zastosowanie łuków, sklepieo i kopuł 

b. zastosowanie betonu - spoiwo służące do wznoszenia budowli 

2. Wielkie budowle rzymskie 

 amfiteatr – odkryta budowla na planie elipsy lub koła, miejsce walk gladiatorów, (np. Koloseum) 

 termy –  publiczne łaźnie 

 cyrk – podłużna budowla, w której odbywały się wyścigi rydwanów – np. Circus Maximus 

 teatry 

 świątynia (największą świątynią rzymską był Panteon) 

 łuk triumfalny  – budowle w kształcie ozdobnych bram, które wznoszono w celu upamiętnienia 

wielkich zwycięstw 

3. Rzymianie budowali urządzenia inżynieryjne 

a. sied dróg 

b. mosty 

c. akwedukty – wodociągi 

d. systemy kanalizacyjne 

4. Literatura rzymska 

a. Rzymianie przyswajali sobie literaturę grecką 

b. do najwybitniejszych pisarzy rzymskich zaliczamy: 

 Wergiliusza - autor poematu Eneida 

 Horacego  

5. Życie starożytnych Rzymian regulowane było przez prawo 
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a. Rzymianie początkowo posługiwali się prawem zwyczajowym 

b. w V w. p.n.e. zostało ono spisane – powstało tzw. Prawo XII Tablic 

c. kodyfikacja prawa rzymskiego 

 została przeprowadzona w VI w. n.e. na polecenie cesarza Justyniana Wielkiego 

 prawo rzymskie zostało zebrane w uporządkowanym zbiorze praw – Kodeksie Justyniana 

Początki chrześcijaostwa 

1. Jezus Chrystus działał w pierwszej połowie I w. n.e. w Palestynie 

a. Jezus nauczał Żydów, że oprócz przestrzegania prawa mojżeszowego zobowiązani są do miłości bliźniego 
b. wrogośd Żydów wobec Jezusa wywołało to, że podawał się za Syna Bożego i Mesjasza 
c. Palestyna była pod panowaniem rzymskim, dlatego Jezus odpowiadał przed rzymskim sądem za działalnośd 

buntowniczą 
d. Jezus został skazany na śmierd i ukrzyżowany w Jerozolimie w 33 r. n.e. 

2. Nowa religia była rozpowszechniana przez apostołów, którzy głosili, że Jezus zmartwychwstał 

3. Rozwój chrześcijaostwa 

a. początkowo chrześcijaostwo rozwijało się tylko wśród Żydów, ale Paweł z Tarsu zaczął je rozpowszechniad 
wśród innych ludów Imperium Rzymskiego. 

b. ludzie przyjmowali nową religię, bo dawała ona nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne 
c. pierwsi chrześcijanie skupiali tworzyli gminy, na czele których stali biskupi 
d. według tradycji pierwszym biskupem rzymskim był św. Piotr 

4. Chrześcijaostwo było religią monoteistyczną, a chrześcijanom nie było wolno czcid innych bogów 

5. Odmowa wypełniania obowiązków religijnych wobec innych bogów ściągnęła na nich prześladowania ze strony 
władz rzymskich 

6. W 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał Edykt mediolaoski, który przyznawał chrześcijanom wolności religijne 

7. Pod koniec IV w. n.e. stare religie zostały zakazane, a chrześcijaostwo zostało uznane za religię paostwową 
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