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CUESTIONARIO  ANFITEATRO. 

1. Le o seguinte texto e escribe todas as ideas que che suxira 

 

 
 

 

O sangue dos gladiadores era derramada na  memoria dos mortos.Tiña 

como obxecto acougar os espíritos. Para a mentalidade primitiva romana o 

sangue humano derramado na honra dun morto ademais de operar a 

rexeneración momentánea (Tiresias faláballe a Ulises no mundo dos 

mortos de que só as almas que beban o sangue do sacrifico volverán a 

atopar algo parecido á vida e a facultade de falar), podería asegurarlle 

unha  perennidade, unha especie de divinización . 

 

Roland Auget. Crueldad y civilización: Los juegos romanos 

 

A: ………………………………………………………………………………….. 

B: ……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cal  era  o primeiro pracer para un romano?   

3. ¿Cales eran os pasatempos comúns  dos romanos nos que pasaban as 

tardes? 

4. ¿Que representan os ludi romanos como rito?  

5. Cita en latín o nome de tres espectáculos de anfiteatro: 

6. ¿Cal  espectáculo por excelencia do anfiteatro? 
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7. ¿Cantas niveis  ten a cavea (bancadas) do Coliseo? 

8. ¿Cómo se denominan as separacións entre bancadas? 

9. ¿Que diferenza atopas entre a última planta es as outras tres vista desde o 

exterior?  

 

10. Fíxate nas columnas decorativas do muro exterior: ¿que estilo de columna 

corresponde a cada planta? 

 

11. ¿Que novidade arquitectónica permite construír en altura as catro plantas 

do Coliseo?  

 

12. ¿Qué se coñece por familia gladiatoria? 

13. ¿Cal era a función do lanista? 

14. Os espectáculos en Roma eran ante todo unha …. 

15. ¿Como se defendían os espectadores do sol? 

16. ¿Como está organizada  a subestrutura  da arena e cal era a súa utilidade? 

17. ¿En que consistían as venationes? 

18. ¿Con que cerimonia comezaban os espectáculos no anfiteatro? 

19. Cita o diferentes espectáculos que se celebraban no anfiteatro: 

20. ¿En que consistía unha naumaquia? 

21. Cita polo menos tres tipos de gladiadores disntinguíndoos polo seu 

armamento.: 

 

22. ¿Como distinguirías entre un retiario e un tracio? 
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23. ¿Que esperaba un espectador romano muy especialmente dos gladiadores 

que combatían? 

 

24. ¿En que consistían as pantomimas? 

 


