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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Általános iskola 5. osztálya – Történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek: 

Az ókori görög-római világ 

Élet a Római Birodalomban 

 

Szakiskola 9. osztálya – Társadalomismeret: 

Múlt és jelen képekben és szövegekben I. 

Európa bölcsői 

Vallás, kultúra és sport az antikvitásban 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

5. és 9. évfolyam 

előkészítés 30 perc, játékidő 30 perc 

Adott témához kapcsolódó feladatok készítése, 

problémák, szituációk megfogalmazása szóban, 

írásban 

A Római Birodalom – „provinciafoglaló” 
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A játék a Honfoglaló játék egyszerűsített változata. Célja: minél több provincia 

megszerzése. A provincia szerzésének módja, hogy a diákok jól válaszolnak a 

feltett tesztkérdésre. 

A játékot kb. négyfős csoportokban játsszák. A megszerzendő provinciáért 

helyes választ kell adni. A csoportok akkor küzdenek egymás ellen, ha 

ugyanarra a velük szomszédos provinciára fáj a foguk, vagy egy már elfoglalt 

provinciát akarnak megszerezni. 

A játék előkészítése a következő részekből áll: 

1. játéktábla – lehet az alábbi térkép A3-as változata, majd azon jelöljük a 

megszerzést, vagy e térkép kivetített változata, és azon színezzük a 

zsákmányolt területeket. 

2. A csoportok megkapják a provincia kivágott mását. Fénymásoljuk le az 

alábbi térképet, majd vágjuk föl! 

3. Kérdések írása – ezt tehetik a diákok is az előző órán, és mi is. Az 

alábbiakban szereplő tesztkérdések a kerettantervi követelménylistát követik. 

 

 

 

 

 

 

 

Módszertani javaslat a tanároknak 
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Kérdés A B C 

A monda szerint ő alapította 
Rómát. 

Romulus Zeusz Julius Caesar 

Ez volt a rómaiak katonai 

egysége. 
patrícius légió provincia 

Római hadvezér, államférfi, 

az új naptár megalkotója. 
Mars Augustus 

Julius 

Caesar 

Róma első provinciája. Az 

első pun háború után 

szerezte. 

Gallia Hispánia Szicília 

Jeruzsálem a központja 

ennek a római provinciának. 
Africa Júdea Egyiptom 

Óbuda neve volt a római 
időkben. 

Aquincum Sopianae Gorsium 

A mi Dunántúlunk 

elnevezése, amikor még 
római provincia volt. 

Sopianae Dacia Pannónia 

Ezt a területet szerezte meg 
először a terjeszkedő Róma. 

Itáliai-
félsziget 

Alpok 
Balkán-
félsziget 

A hódító háborúk során 

Róma annyit szerzett, hogy 
a földeket már ők művelték. 

paraszt rabszolga munkás 

Róma ellenségének, a 

punoknak a városa. 
Aquincum 

Constanti-

nápoly 
Karthágó 

Róma által elfoglalt terület 
elnevezése. 

légió provincia patrícius 

Karthágói, pun hadvezér 

volt. 
Hannibál Periklész Romulus 

Uralkodó, a császárkort tőle 
számítjuk. 

Julius Caesar Augustus Attila 

A hagyomány szerint ekkor 

volt Róma alapításának éve. 
Kr. e. 776 Kr. e. 510 Kr. e. 753 

A Nyugatrómai Birodalom 
bukásának éve, az ókor 

vége. 

Kr. u. 324 Kr. u. 395 Kr. u. 476 

 

Megoldások 


