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I.
Na obrázku vidíme: _________________________________________________________________
Urči jednotlivé objekty: 1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
Co jsou KARYATIDY? ______________________________________________________________
(na obrázku k nim směřuj výraznou šipku)
Co je TYMPANON? ________________________________________________________________
(označ na obrázku rámečkem)

II.
1. Objasni stručně jména a pojmy:
a) AREOPAG
______________________________________________________________________________________
b) LEONIDAS
______________________________________________________________________________________
c) FALANGA
______________________________________________________________________________________
d) KALOKAGATHIA
______________________________________________________________________________________
e) PERIKLES
______________________________________________________________________________________
f) OSTRAKISMUS
_______________________________________________________________________________________
g) TYRANNIS
_______________________________________________________________________________________
h) FEIDIAS
_______________________________________________________________________________________
i) DRAKON
_______________________________________________________________________________________
j) OLIGARCHIE
_______________________________________________________________________________________
2. Doplň letopočty bitev
a) CHAIRONEI
_____________________
b) ISSOS
_____________________
c) AIGOSPOTAMOI _____________________
d) SALAMÍNA
_____________________
e) MARATHON
_____________________

a údaje, mezi kým?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Která z uvedených bitev se od ostatních výrazně liší? (označ písmeno kroužkem)
Čím?
__________________________________________________________________________________________

III.
Charakterizuj:
1. ZEUS
_______________________________________________________________________________________
2. ATHÉNA
_______________________________________________________________________________________
3. DIONÝSOS
______________________________________________________________________________________
4. APOLÓN
_______________________________________________________________________________________
5. HÉRA
_______________________________________________________________________________________

IV.
Pojednej o peloponéské válce:
Osnova:

doba

příčiny

charakter

důsledky

STAROVĚKÉ ŘECKO (řešení)
I.

II.

Athénská akropole
1. Erechtheion (zasvěcen Poseidonovi) s jónskými sloupy, vpravo „přístavek“, kde
překlady nesou karyatidy (sloupy ve tvaru ženského těla)
2. Parthenon (zasvěcený Athéně Parthenos – bojující) s dórskými sloupy
3. Athéna Promachos (dílo Feidia)
4. Propylaje
Tympanon – trojúhelníkový štít (často zdoben sochami či reliéfy) antického chrámu –
možno označit u Parthenonu, Erechtheionu
Základní pojmy související s dějinami Řecka – záleží na vyučujícím, do jaké hloubky
bude chtít příslušné pojmy rozvést a vysvětlit.
2. a) 338 Př. Kr. – Řekové x Makedonie (Filip II.)
b) 333 Př. Kr. – Alexandr Makedonský x Dáreios III.
c) 405 Př. Kr. Sparta x Athény
d) 480 Př. Kr. – Řekové (Themistoklés) x Peršané (Xerxés)
e) 490 Př. Kr. – Řekové (Miltiadés) x Peršané (Dáreios I.)
Jako správnou odpověd můžeme označit buď b. u Salamíny (námořní, ostatní
jsou pozemní), nebo b. u Aigospotamoi (Řekové bojují proti sobě, v ostatních
případech proti vnějšímu nepříteli)

1.

III.

Jména řeckých bohů souvisí se znalostí řecké mytologie. Záleží na pedagogovi, do jaké
hloubky bude požadovat charakteristiky.

IV.

Stručná osnova:
- 431 – 404 Př. Kr.
- snaha o hegemonii v Řecku
- bratrovražedná (občanská?) válka
- celkové vyčerpání řeckých polis – snadná kořist pro Makedonii

Zdroje: Archiv autorky

