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ROMANS IN BRITAIN
in 55 - 54 BC
Julius Caesar came to Britain and defeated some local Celtic tribes.
He introduced taxes and established trade in corn, leather, iron, lead.
In AD 43
The emperor Claudius ordered the invasion.
The Celtic tribes were driven back to Wales.
Southern part of Britain became Britannia, a province
of the Roman Empire.
By AD 410
Roman officials left Britain, the country was attacked by the Picts
and invaded by the Germanic tribes from northern Europe.

ROMANS IN BRITAIN

The remains of Hadrian s Wall
in northern England
built between 122 and 127 AD
by the Roman emperor Hadrian.

It was 120 kilometres long and
4.9 metres high
with forts every mile along
its length.

ROMANS IN BRITAIN

Roman Baths
in the town Bath
in England

ROMANS IN BRITAIN

Boadicea standing near
Westminster Pier in London

The Roman lighthouse
at Dover Castle

ROMANS IN BRITAIN
The island was divided into hundreds of small ….. each with their
own king.
The Romans made the land into a ….. Britannia.
In AD 60 Queen Boudicca with a large army tried to drive
the Romans from Britain but …...
In Scotland the Romans had to fight even harder.
The emperor ….. visited Britain in AD 122 and decided to built
….. in the north to protect population in the south.
The Romans founded over 20 large ….. and built 6,000 miles of
….., Londinium developed as a ….. centre.
Province Hadrian towns a wall tribes roads trading failed

ROMANS IN BRITAIN
SOLUTION
The island was divided into hundreds of small tribes each with
their own king.
The Romans made the land into a Province Britannia.
In AD 60 Queen Boudicca with a large army tried to drive the
Romans from Britain but failed.
In Scotland the Romans had to fight even harder.
The emperor Hadrian visited Britain in AD 122 and decided to
built a wall in the north to protect population in the south.
The Romans founded over 20 large towns and built 6,000 miles of
roads, Londinium developed as a trading centre.

