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Gegroet, lezer! 
Welkom in mijn  
QUIZBOEK!

Jeej!



Hier kun je 
laten zien wat 
jij weet van de 
oude wereld!

Bolle
boos

.

Ik ben 
zo blij!

Noem jij  
mij nu  
oud?



Julius

Rufus
Felix

PlinyLucia

Co rneliu s
Milu s

B rutu s

KEN JE ZE NOG?
Zelfs een quiz 

houdt mij niet af 
van mij n stenen-

ve rzameli ng!



INHOUD

DE ROMEINEN
DEEL I

DEEL II

DEEL IV

DEEL III

DE
OU

DE
EGYP

TENAREN

DE OUDE GRIEKEN
DE OUDE GRIEKEN

DE OUDE BRITTEN



Ben ik de langste 
Romein?



Is dit de 
grootste 

broek van 
Rome?

DE ROMEINEN      
  DEEL I



DE ROMEINEN – HET RIJK

1. Waa r kwamen de Romeinen vandaan?
a) Germania b) Rome, in wat nu Italië heet

c) Romford, in wat nu Engeland heet

2. Wat was het o pvallendste 
aan de Romeinse wegen?
a) Ze waren recht

b) Ze hadden bochten

c) Er waren heel veel verkeerslichten



3. Waa rom legden de Romeinen zoveel wegen 

aan doo r heel hu
n keize rrijk?

a) Om hun slaven aan het werk te houden

b)  Om het hun marcherende soldaten makkelijker 

te maken

c) Om kippen te helpen oversteken

Hoera! 
Nu kan ik 

wegrennen voor
 ze!



4. De Romeinen wa ren de ee rsten die de 

o rde i n hun rijk lieten handhaven doo r:

a) … het Romeinse leger

b) … gladiatoren

c) … politieagenten met een pet

5. Het Romeinse leger was ontzagwekkend. Maar 
wie mochten er geen legionai r (soldaat) worden?
a) Mensen jonger dan 45 jaar b) Vrouwen
c) Inwoners van Rome

Ik geef 
me 

over…!



6. Hoeveel soldaten 
had een centu rio n 
(een hoofdman) 
onde r zich?
a) 100

b) 80

c) 1000

Het antwoord zit al 
in mijn naam!



7. Hoe heette het als de 
Romeinse soldaten hun 
s child boven hun hoofd 
en voo r zich hielden?
a) Haasformatie

b) Schildpadformatie

c) Zebraformatie

8. Welk huidig la nd maakte geen deel 
u it van het Romeinse Rijk?
a) Syrië b) Frankrijk c) Rusland

9. Welk geta
l is het 

Romeinse cijf
e r CLV?

a) 500

b) 155

c) 125
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