
3- Początki cesarstwa rzymskiego

Zadarłie 1"

WPisz we właściwe pola schematu litery odpowiadające wskazanym wydarzeniom i procesom
historycznym, tak by utworzyty one ciąg przyczynowo-skutkowy.

A. przenoszenie się uboższych obywateli do stolicy
B. oderwanie chłopów od prac polowych na wiele lat

C. pojawienie się problemów z poborem do armii
D. nieustanne prowadzenie zwycięskich wojen

przezRzym

E. import taniego zboża z prowincji
F. napływ niewolników do Italii
G. tworzenie latyfundiów
H. zadłużenie gospodar stw żołnierzy
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Zadanie 2"

OceĄ któraz koncepcji rozwiązania problemu dostępu do ziemi: reforma agrarna braci Grak-
chów czy pomysł nadawania działek weteranom mogła szybciei zapewnić wzrost ticzby obywa-
teli zdolnych do służbyw rzymskiej armii.

Zadanie 3.

Uporządkuj w kolejności chronologicznei podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery
w kratki na osi czasu.

A. podbój Galiiprzezwojska Cezara
B. utworzenie I triumwiratu
C. bitwa pod Farsalos

D. śmierć |uliusza Cezara
E. przekroczenie Rubikonu - początek

II wojny domowej



Zadanie 4.

Zapoznaj się z tekstemźródlowym, a następnie wykonaj polecenia.

Kiedy po gwałtownej śmierci Brutusa i Kasjusza zabrakło już armii państwowej I...), a po rozbrojeniu
Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie pozostał inny przywódca prócz Cezara Okta-
wiana, złożył on tytuł triumwira, chcqc tylko za konsula być uważany i za takiego, któremu do obrony
praw ludu władza trybuńska wystarcza, Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami, lud rozdawnictwem
zboża, a wszystkich stodyczq pokoju, powoli poczqł się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu,
urzędników i praw. Nikt mu w tym nie stawiał oporu, gdyż najbutniejsi padli w bojach albo wskutek
proskrypcji, a z pozostałej szlachty im bardziej kto był gotowy do służalstwa, tym więcej wyróżniano go

bogactwami i zaszczytami; wyniesieni więc przez zmianę stosunków, woleli bezpieczną teraźniejszość
niż niebezpiecznq przeszłość. Także prowincje temu stanowi rzeczy nie były przeciwne: wszak podejrz-
liwie patrzyły one na rzqdy senatu i ludu z powodu sporów możnowładców i chciwości urzędników,
a bezskuteczna była im pomoc praw, które mqciła przemoc, zabiegi, wreszcie przekupstwo.

Żródlo:Tacyt, Rocznikl, [wl tenże, Dzieła, przeł. S. HammeĄ Warszawa 2OO4, s.37-38.

a) Podaj, które spośród wymienionych w tekście postaci współtworzyły II triumwirat.

b) Przedstaw, w jaki sposób - według autora tekstu - Oktawian miał zdobyć poparcie różnych
grup społecznych dla swojej władzy.

c) Odwołując się do informacji z tekstu, oceń styl sprawowania władzy przez Oktawiana.

Zadanie 5.

Oceń, czy w działaniach podjętych przez Oktawiana po objęciu pełni władzy można dostrzec,
że starał się uniknąć losu |uliuszaCezara,


