Základná škola, Školská 389, Sačurov

Meno a priezvisko: .....................................................................

Trieda: ...................

1) Ktorý z týchto politikov platil ľuďom za to, že sa zúčastňovali politických
zasadnutí, kultúrnych a náboženských akcií, a tým umožnil aj chudobným
zastávať dôležité úrady?
a) Solón
b) Temistokles
c) Kleistenes
d) Perikles
e) Peististratos

2) Čo je to kalokagatia?
a)
b)
c)
d)

spartský spôsob výchovy, ktorý dbal o súlad krásy tela a ducha
spartský spôsob výchovy, ktorý dbal o krásu tela a zdatnosť
aténsky spôsob výchovy, ktorý dbal o súlad krásy tela a ducha
aténsky spôsob výchovy, ktorý dbal o krásu tela

3) Ktoré z týchto disciplín by sme našli na starovekých gréckych
olympijských hrách?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

recitovanie
krasokorčuľovanie
behpästné zápasy
päťboj
preteky na vozoch
plávanie

4) V bitke pri Termopylách proti sebe bojovali?
a)
b)
c)
d)

Xerxes I. a Leonidas
Dareos I. a Leonidas
Xerxes I. a Miltiades
Dareos I. a Temistokles
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5) Označ tie mestá, ktoré patrili medzi staroveké grécke mestské štáty!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Korint
Babylon
Atény
Sparta
Egypt
Ganga
Megara
Achnaton
Ninive

6) V ktorom roku bol uzavretý Kalliov mier? Medzi ktorými štátmi bol
podpísaný?
a)
b)
c)
d)

v roku 776 pr. Kr. medzi Perziou a Macedóniou
v roku 449 pr. Kr. medzi Aténami a Spartou
v roku 449 pr. Kr. medzi Perziou a gréckymi mestskými štátmi
v roku 393 pr. Kr. medzi Perziou a gréckymi mestskými štátmi

7) Označ tvrdenia správnymi symbolmi! Pravdivé  a nepravdivé .
 Prvá písomná zmienka o olympijských hrách pochádza z roku 393 n. l.
 Vojny medzi Perzskou ríšou a gréckymi mestskými štámi sa nazývajú Peloponézska
vojna.
 Za vlády Perikla bol v Aténach najväčší rozmach priamej demokracie.
 Vzájomné spory medzi Aténami a Spartou vyvrcholili do Peloponézskej vojny.
 V roku 449 pr. Kr. po víťazstve Perzie nad gréckymi mestkými štátmi bol podpísaný
Kalliov mier.
 Ostrakizmus je črepinový súd, ktorý, ktorý zaviedol v Aténech Kleistenes.

8) Aké iné pomenovanie pre grécke mestské štáty ešte poznáme?
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9) Po smrti Alexandra Veľkého sa Macedónska ríša rozpadla na 3 helenistické štáty.
Označ, ktoré to boli!
a) Egypt
b) Sýria
c) Macedónia
d) Babylon
e) Grécko
f) Perzská ríša

10) Ako sa volala kultúra, ktorá vznikla za vlády Alexandra Veľkého a
snažila sa prepojiť grécku kultúru s orientálnou?

11) Vytvor správne dvojice. K pojmom na pravej strane dopíš správne písmeno
nachádzajúce sa pri slove na ľavej strane.
A.zakladateľ aténskej demokracie

.............. Sparta

B. Peloponézsky spolok

.............. črepinový súd

C. kalokagatia

.............. Solón

D. Bitka pri Salamíne

.............. definitívna porážka Perzie

E. ostrakizmus

.............. súlad krásy tela a ducha
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