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Starověké Řecko  
 
1. Popiš jaké přírodní podmínky byly na území starověkého Řecka a jak ovlivňovaly život lidí.  

              

              

              

              

          

 

2. Řecký básník Homér napsal dvě velká díla. Jak se jmenují a o čem vyprávějí?     

              

              

              

              

               

 

3. Doplň chybějící údaj.  

 
4. Zeus –         Poseidon-      

     – bohyně lásky a krásy                    -  posel bohů 

     – bohyně moudrosti                   - bůh podsvětí 

Artemis – bohyně      Áres- bůh      

 

5. Pojmy v rámečku souvisí se dvěma významnými řeckými městskými státy – se Spartou a Aténami. 

Přiřaď správně pojmy k městům. 

Sparta        Atény 

               

               

               

               

 

 

 Atika Peloponés 

soukromá půda společná půda 

vojenský 
způsob života 

demokracie 

nejvyšší úředník 2 králové 
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6. Kde a proč zakládali Řekové osady (použij mapu v učebnici)?       

              

              

              

               

 

7. Vytvoř správné trojice: 

a) 490 př.n.l  1) bitva u Thermopyl  A) konečné vítězství Řeků 

b) 480 př.n.l.  2) bitva u Marathónu  B) vítězství Peršanů 

c) 479 př.n.l.  3) bitva u Platají  C) vítězství Řeků 

 

8. Na obrázku je jedna z řeckých staveb. 

O jaký typ stavby jde?    

       

Na druhém obrázku je pařížský Pantheon 

(postavený v letech 1757 – 1790). 

Porovnej obě fotografie a napiš, které 

architektonické prvky byly při stavbě 

Pantheonu převzaty z antiky.   

      

      

       Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parthenon2.jpg 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_pantheon_face.jpg 
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9. Napiš, co víš o řeckých olympijských hrách (jak často se konaly, v jakých disciplínách se soutěžilo ..)

              

              

              

              

               

Podtrhni ty disciplíny, se kterými se na novodobých olympijských hrách již nesetkáš. 

 

10. Jak se jmenuje stavba na obrázku a k čemu sloužila?  

        

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HIERA_0309.jpg 

 

11.  Co je to alfabeta? Kde se s ní dnes můžeš setkat?        

               

 

12. Kdo proti sobě bojoval v Peloponéské válce a jaký byl její výsledek? 

_________________________________________________________________________________ 

 
13.  Co víš o Alexandrovi Makedonském?  

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
14. Co jsou to helénistické státy? 

_________________________________________________________________________________ 

  


