
1. Хто такий диктатор? Коли в Римі вперше було обрано диктатора? 

2. Як Ви розумієте вислів “Піррова перемога”? Яка історія виникнення цього 

вислову? 

3. Які наслідки мала боротьба плебеїв з патриціями в період ранньої Республіки? 

4. Чому війни Риму з Карфагеном називалися Пунічними? 

5. Хто такі нобілі? 

6. Що таке латифундії? Яку роль вони відігравали в економічному та 

політичному розвитку Риму періоду Республіки? 

7. Пояснити різницю у політичних поглядах оптиматів та популярів. 

8. Що таке проскрипційні списки? Кого до них заносили та з якою метою? 

9. Коли та з якою метою було створено І та ІІ триумвірати? 

10. Коли і чому було вбито Цезаря? 

11. Яка подія знаменувала закінчення періоду Республіки? 

12. Окреслити прояви політичної кризи у Римі періоду пізньої Республіки. 

13. Що таке пекулій? Які наслідки для економічного розвитку Риму мало 

наділення рабів пекуліями? 

14. Які області Італії були найбільш розвиненими в економічному аспекті? Чому? 

15. Які фактори були найбільш визначними у формуванні римських релігійних 

уявлень у період Республіки? 

16. Назвати різновиди римських народних пісень. 

17. Яка пам’ятка є першою пам’яткою латинської писемності? Який літературний 

твір вважається першим твором римської літератури? 

18. Що таке сатури? Хто був першим автором сатур у римській літературі? 

19. З чим пов’язана поява у Римі “вчених поетів”? Назвати основних 

представників. 

20. Що таке ателани та міми? Окреслити відмінність між ними. 

21. Назвати імена перших римських трагедіографів та комедіографів, а також їх 

твори. 

22. Який твір вважається початком римського історичного епосу? 

23. Що слугувало джерелом для римських аналістів? 

24. Чому мова Цезаря вважається прикладом “золотої латини”? 

25. Які історичні події стали темою творів Салюстія? 

26. У чому проявляється еклектизм філософських поглядів Ціцерона? Які 

філософські твори Ціцерона Вам відомі? 

27. Погляди якої філософської течії відображено у творі Лукреція “Про природу 

речей”? Доведіть. 

28. Чому у період пізньої Республіки у Римі відбувається значний розвиток 

красномовства? 

29. Які принципи стали базовими у “латинській школі красномовства”? Чому 

кількість її прихильників була невеликою? 

30. Яка подія у житті Ціцерона стала визначною для формування стилю його 

промов? 



31. Дати загальну характеристику наукової діяльноста Варрона. 

32. Окреслити вплив етрусків та греків на розвиток римського мистецтва у період 

Республіки. 

33. З чим була пов’язана поява арки у римській архітектурі? 

34. Назвати особливості архітектури та містобудівництва у Римі республіканського 

періоду. 

35. З чим пов’язане виникнення помпейського стилю у живописі? Які його 

характерні риси? 

36. Назвати найвидатніші пам’ятки римського мистецтва республіканського 

періоду. 

 


