
POWSTANIE  PAŃSTWA  RZYMSKIEGO 
 
1. Położenia geograficzne – Rzym to miasto nad rzeką Tyber leżące w Lacjum na Płw. Apenińskim. 

na północ od Lacjum rozciąga się Etruria zamieszkała przez Etrusków. Płw. Apeniński jest pokryty 
górami (Apeniny). Tereny dogodne do uprawy zbóż znajdują się jedynie na północy gdzie rozciąga 
się Nizina Padańska. Klimat śródziemnomorski umożliwiał uprawę winnej latorośli,  oliwek i 
owoców. 

 
2. Ludność Italii  – na Płw. Apenińskim zamieszkiwali: 

� Etruskowie w Etrurii – osiedlili się tutaj w I tys. p.n.e. Stali na wyższym poziomie rozwoju niż 
Italikowie. Prawdopodobnie królowie rzymscy byli pochodzenia etruskiego 

� Italikowie na obszarze całej Italii – należeli do ludów indoeuropejskich, które osiedliły się 
tutaj w II tys. p.n.e. Do plemion tych zaliczamy: Latynów, Samnitów, Sabinów, Umbrów, 
Wolsków. 

� koloniści greccy na południu w Kapui i na Wyspie Sycylii – Grecy osiedlili się w okresie 
wielkiej kolonizacji w VIII w.p.n.e. 

 
3. Legenda o założeniu Rzymu – miasto na 7 wzgórzach nad Tybrem miał założyć Romulus. Romulus 

i Remus mieli być bliźniakami, których rodzicami był bóg wojny Mars i westalka Rea Sylwia. Ich 
stryj chciał ich zabić. Matka umieściła synów w koszu i powierzyła rzece. Braci wykarmiła wilczyca 
(symbol Rzymu). Gdy dorośli postanowili założyć własne miasto. Podczas wytyczania granic doszło 
między nimi do konfliktu, na skutek którego Romulus zabił brata. Miało to miejsce w 753 r. p.n.e.  

 
4. Rzym w okresie królewskim 753 r. p.n.e. – 509 r. p.n.e. 
Zgodnie z przekazami legendarnymi w okresie tym rządziło 7 królów: pierwszym był Romulus, a 
ostatnim Tarkwiniusz Pyszny. 
 
a) społeczeństwo rzymskie dzieliło się na rody - na ród składał się związek rodzin, wywodzących się 

od wspólnego przodka. Miało ich być początkowo 100, a później 300. !0 rodów tworzyło wspolnotę 
nazywana kuria. na czele każdej rodziny (familia), stał „ojciec’ – głowa rodziny, który miał prawo 
decydować o życiu i śmieci wszystkich jej członków 

 
b) gospodarka – podstawą było rolnictwo, hodowla zwierząt. Gospodarka naturalna, dopiero później 

pojawił się handel. 
 
c) system polityczny – monarchia 

król : 
� stał na czele państwa;  
� był wybierany na zgromadzeniu wszystkich kurii 
� posiadał władzę najwyższą czyli imperium 
� pełnił funkcje kapłańskie 

   Senat  = rada starszych: 
� miał charakter doradczy 

 d) reforma Serwiusza Tuliusza (społeczno – polityczna w VI w.p.n.e). 
� Podział społeczeństwa na 5 klas ze względu na posiadany majątek. Obywatele każdej klasy 

mieli wystawić odpowiednią ilość wojska odpowiednio uzbrojonego 
� obywatele zbierać się mieli w nowych okręgach wyborczych – centuriach; każdy okręg w 

razie wojny miał wystawić oddział wojska w liczbie 100 żołnierzy, który nosił taką samą 
nazwę. Zgromadzenie takie nazywano zgromadzeniem centurialnym. 

 


