
Otázky k tématu STAROVĚK - říční civilizace 

1. Co umožnilo vznik řemesel jako specializovaných činností? 

2. Jaké funkce plnil starověký stát? 

3. V čem spočívá přínos tzv. říčních civilizací: 

        v dopravě? 
        ve zpracování drahých kovů? 
        ve stavitelství?   
        v zemědělství? 
 

4. Z čeho se vyráběly bronzové nástroje? 

5. Co byly zikkuraty? 

6. Jaký typ písma se vyvinul v Egyptě, Mezopotamii, Syropalestinské oblasti? 

7. Které písmo (abeceda) se stalo základem pro řecké písmo i moderní evropské abecedy? 

8. Jaká matematická soustava se užívala v Egyptě, Mezopotámii? 

9. Vysvětlete, čím se vyznačuje polyteistické náboženství? 

10. Uveďte zeměpisnou polohu Mezopotamie! 

11. Jaké říše se rozkládaly na území Mezopotamie v období starověku? 
 

12. Která starověká literární památka podává svědectví o bojích městských států v Mezopotamii? 

13. Na čem je zapsán Chammurapiho zákoník? 

14. Vysvětlete, co jsou sociálně diferencovaná práva a povinnosti zavedená Chammurapiho zákoníkem! 

15. Jakou zásadu prosazoval Chammurapiho zákoník? 

16. Co bylo příčinou zániku Starobabylonské říše? 

17. Uveďte významné archeologické památky z období Novobabylonské říše! 

18. Který panovník Novobabylonské říše je spojován s tzv. Babylonským zajetím Židů? 

19. Do čeho se psalo klínovým písmem? 

20. Co bylo příčinou zániku Novobabylonské říše? 

21. Kde se nacházela Chetitská říše? 

22. V čem spočívá přínos českého historika B. Hrozného při odhalování historie Chetitů? 

23. Čím obohatili Chetité starověké válečnictví? 

24. Jak vzniklo pojmenování Fénicie? 

25. V čem spočívá přínos Féničanů:  

        v dopravě?  
        ve zpracování surovin? 
        v matematice?  
        v rozvoji písma? 

 

26. Které civilizace ( kultury ) se rozvíjejí v Egejské oblasti ve 20-12.století př.n.l.? 

27. Kdo (a podle čeho) vytvořil název minojská kultura? 

28. Jak fungovalo palácové hospodářství? 

29. Uveďte významné památky minojské kultury! 



30. Co bylo příčinou zániku civilizace na ostrově Théra v Egejském moři? 

31. Co jsou kyklopské stavby známé z Mykén ? 

32. Kdo objevil mykénský královský palác  a Troju ? 

33. Co posloužilo tomuto archeologovi jako historické vodítko při jeho pátrání ? 

34. Co bylo příčinou zániku civilizací v Egejské oblasti ? 

 

 


