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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

klasa 5 Starożytna Grecja (2)

1 Przyjrzyj się ilustracji. Następnie zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Widoczne na ilustracji wzgórze nosi nazwę
A. agora.
B. Akropol.
C. Olimp.
D. Termopile.

( ... / 1 p.)

2 Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. ( ... / 1 p.)

3 Uzupełnij tekst.  
W starożytnych Atenach wykształcił się ustrój zwany ............................... Najważniejsze decyzje dotyczące
ateńskiej polis podejmowano na obradach ...................... ....................... Mogli w nim uczestniczyć wszyscy
................................., czyli pełnoletni mężczyźni pochodzący z Aten. Praw obywatelskich nie mieli przybysze
z innych polis, kobiety i ..................................... Najwybitniejszym politykiem ateńskim był żyjący w V
wieku p.n.e. ................................ .

( ... / 5 p.)

4 Zapoznaj się z poniższymi zdaniami. Następnie zaznacz zdanie prawdziwe.
A. Sparta położona była na północy Grecji.
B. Danina to obowiązkowa opłata na rzecz władcy.
C. W bitwie pod Maratonem zwyciężyli Persowie. 

( ... / 1 p.)

5 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Bitwa pod Maratonem rozegrała się w 

( ... / 1 p.)

6 Dopisz do każdego z opisów postać historyczną lub mityczną, której on dotyczy.  
................................................ – król perski, który dowodził pod Termopilami. 
................................................ – król Sparty, który zasłynął z bohaterskiej postawy podczas bitwy pod
Termopilami.

( ... / 2 p.)

1. Polis była niezależnym miastem i swym zasięgiem nie obejmowała
okolicznych wsi. P F

2. Demokracja oznacza "władza ludu". P F

3. Amfora to prostokątne naczynie, które służyło do przechowywania
pożywienia. P F

A. 490 r. p.n.e. B. 480 r. p.n.e.
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7 Zapoznaj się z zamieszczoną mapą. Następnie wykonaj polecenia.

a) Wstaw znak „x” w kratkę przy bitwie, która rozegrała się na morzu, oraz przy tej, która odbyła się
najbliżej Aten.

b) Ułóż podane bitwy w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki na osi czasu odpowiadające
im litery. Bitwy wybierz spośród podanych niżej.

A. bitwa pod Salminą, B. bitwa pod Maratonem, C. bitwa pod Platejami

( ... / 3 p.)

8 Wyjaśnij, na czym polegało spartańskie wychowanie. ( ... / 1 p.)

9 Uzupełnij tabelę. Do każdego bóstwa czczonego przez starożytnych Greków dopisz według
podanego wzoru dziedzinę życia, której patronowało.

( ... / 4 p.)

10 Zaznacz linijkę, w której znajdują się imiona trzech starożytnych greckich filozofów. ( ... / 1 p.)

11 Zaznacz linijkę, w której znajdują się imiona trzech autorów starożytnych greckich tragedii. ( ... / 1 p.)

Miejsca bitew bitwa pod
Maratonem

bitwa pod
Salaminą

bitwa pod
Platejami

bitwa pod
Termopilami

Bitwa morska                         

Bitwa najbliżej
Aten

Bóstwo greckie Dziedzina, której bóstwo patronowało

Hefajstos bóg ognia i patron kowali

Atena

Apollo

Afrodyta

Hera

A. Arystoteles, Hipokrates, Sofokles. C. Platon, Perykles, Fidiasz.
B. Sokrates, Platon, Arystoteles. D. Perykles, Sofokles, Myron.

A. Sokrates, Sofokles, Ajschylos. C. Pitagoras, Ajschylos, Eurypides.
B. Sofokles, Ajschylos, Eurypides. D. Eurypides, Sofokles, Homer.
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12 Dopisz do każdego z opisów postać historyczną lub mityczną, której on dotyczy.  
........................................................ – władca Macedonii, który w IV wieku p.n.e. podporządkował sobie
większość greckich polis. 
........................................................ – władca, który rozbił armię perską pod Issos. Nadano mu przydomek
Wielki.

( ... / 2 p.)

13 Zapoznaj się z zamieszczoną mapą. Następnie wykonaj polecenia. 

 
a) Wstaw znak „x” przy bitwie, która została stoczona najbliżej terytorium Macedonii, oraz przy tej,
która odbyła się najdalej od niej.

b) Ułóż podane bitwy w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki na osi czasu odpowiadające
im litery. Bitwy wybierz spośród podanych niżej.

A. bitwa pod Issos, B. bitwa nad rzeką Hydaspes, C. bitwa pod Gaugamelą

( ... / 3 p.)

Miejsca bitew bitwa nad rzeką
Hydaspes bitwa pod Issos bitwa nad rzeczką

Granik
bitwa pod

Gaugamelą

Najbliżej
Macedonii

Najdalej od
Macedonii


