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STAROVĚKÝ PŘEDNÍ VÝCHOD  (pracovní list) 
 

 

1. Stručně charakterizuj: 

Bedřich Hrozný 

 

Zarathuštra 

 

Foinos 

 

Byblos 

 

Diaspora 

 

Gordion 

 

Avesta 

 

Ugarid 

 

 

2. Jaká moře, které ostrovy, poloostrovy a řeky jsou označeny čísly 1- 8? Které státy z 2. tis. př. n. l. mají 

čísla 9 – 13? 
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3. Doplň: 

…král nařídil: „Rozetněte to živé dítě ve dví. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé.“ Tu řekla 

králi žena, jejíž syn byl ten živý…: 

a) dovyprávěj příběh: 

 

b) uveď jméno krále (časově zařaď) 

 

c) z jaké listiny je ukázka? 
 

 

 

4. Na území kterého dnešního státu se nachází starověké Kartágo? Koho považujeme za zakladatele? 

Kdy? 

 

 

 

5. Vysvětli pojem judaismus:



STAROVĚKÝ PŘEDNÍ VÝCHOD  (řešení) 
 

 

1. Základní pojmy související s dějinami Předního východu – rozsah charakteristiky záleží na 

požadavku vyučujícího.  

Bedřich Hrozný - český jazykovědec, orientalista, rozluštil chetitský jazyk, zakladatel chetitologie, 

pokusil se (neúspěšně) rozluštit jazyk Etrusků 

Zarathuštra - staroperský náboženský reformátor, jeho učení je zahrnuto do Avesty 

Foinos - nachově červené barvivo získávané z mořského plže ostranky, jež bylo hlavním vývozním 

artiklem civilizace nacházející se od 3. tis. Př. Kr. na území dnešního Libanonu, dalo název celé 

oblasti – Foiníkie (nejvýznamnější provincií bylo Kartágo) 

Byblos - fénické město, osídlené už v 5. stol. Př. Kr., vyváželo do Řecka papyrus (na ten psána i 

Bible, odtud snad i název) 

Diaspora - z řec. rozsévám -  židovská d. – po zániku židovského státu „rozesetí“ židovského 

obyvatelstva do různých částí světa až do r. 1948 

 Gordion - starověké město Frýgů v Malé Asii, ke kterému se vázala pověst o uzlu, který když 

někdo rozváže, ovládne celou Asii – r. 334 Př. Kr. Alexandr Makedonský 

Avesta - soubor staroperských náb. spisů uctívajících boha Ahura Mazdu a jeho proroka 

Zarathuštru 

Ugarid - významný městský stát v oblasti Syropalestiny, zničený nájezdy mořských kmenů ve 12. 

stol. Př. Kr. 

 

2. 1. Středozemní moře 

2. Černé moře 

3. Kaspické moře 

4. Perský záliv 

5. Malá Asie 

6. Nil 

7. Eufrat 

8. Tigris 

9. Egypt 

10. Cheticie 

11. Kréta 

12. Palestina 

13. Sýrie (Fénicie) 

 

3. a) „Ponechte dítě naživu, raději se ho vzdám, než by mělo zemřít.“ Král poznal, že tato žena je 

matkou dítěte… 

b) Šalamoun cca 970 – 931 Př. Kr.  

c) Bible – Starý zákon 

 

4. Tunis – založili jej Féničané kolem r. 814 Př. Kr. 

 

5. Judaismus - kmenové náboženství hebrejských kmenů - vznikl přibližně ve 2. tisíciletí př. n. l. 

- záleží na vyučujícím, do jaké hloubky bude chtít pojem rozvést a vysvětlit 
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