
Otázky - antické Řecko 
 

1. Vysvětlete pojem „Antika“! 

2. Která 4 období lze rozlišit v dějinách Řecka? 

3. Které kmeny postupně přicházejí na území Řecka? 

4. Ve kterém období se začaly užívat mince? 

5. Jaké formy vlády se vystřídaly v Řecku? 

6. Co byla „POLIS“ vznikající již v homérském období řeckých dějin? 

7. Od koho převzali Řekové svou abecedu? Jak ji upravili?  

8. Kdy se konaly (rok či období řeckých dějin) první olympijské hry? Kde? 

9. Zdůvodněte mimořádný význam Diova chrámu v Olympii pro obyvatele řeckých měst!  

10. Jaký význam mají ruiny Olympie pro moderní společnost? 

11. Kdy byly obnoveny novodobé olympijské hry? Kde se konaly? 

12. Jak se označuje masivní zakládání nových řeckých osad ve Středomoří v archaickém období? 

13. Co donutilo Řeky ke kolonizaci Středomoří? 

14. Vysvětlete podstatu nové formy vlády – TYRANIS! 

15. Vysvětlete, co je vláda oligarchie ve Spartě! 

16. Jak probíhala státní výchova mládeže ve Spartě? 

17. Jakou úlohu plnili ve Spartě hoplíté?  

18. Kdo byli heilóti a jaké měli postavení ve společnosti (práva)? 

19. Co znamená slovo demokracie? 

20. Kdo nebyl plnoprávným občanem Athén? 

21. Vysvětlete, v čem spočívala přímá athénská demokracie! 

22. Proč se v souvislosti s Řeckem hovoří o otrokářské demokracii? 

23. Jak se dostávali do athénských úřadů archonti (nejvyšší úředníci)? 

24. Vysvětlete, v čem spočívaly Solónovy sociální reformy v Athénách!  

25. Za kterého státníka dosahuje athénská klasická demokracie svého vrcholu? 

26. Z čeho vzniklo slovo ostrakismus? Jaký má význam? 

27. K čemu sloužil v Athénách ostrakismus? 

28. V jakém kraji se nacházela Sparta a Athény? 

29. Uveďte časové rozmezí řeckých dějin, které označujeme jako „klasické období“! 

30. Která událost byla záminkou pro počátek Řecko-perských válek? 

31. Která slavná bitva byla svedena na území Řecka při:  2. perské výpravě?  3. perské výpravě?  

32. Co připomíná tento nápis na mramorové desce: „Poutníče, zvěstuj lakedaimonským, že my tuto ležíme 

mrtvi, jak zákony kázaly nám.“? 

33. Jak si dodnes připomínáme bitvu u Marathónu? 

34. Které vojenské spolky založila velká řecká polis? 

35. Uveďte příčiny vzniku peloponéské války! 

36. Jaké důsledky měla peloponéská válka pro Athény? 

37. Jaké důsledky měl panhelénský kongres v Korintu pro řecká polis? 

38. V čem spočívala reorganizace armády provedená makedonským králem Filipem II.?  

39. Jakou zbraň používali makedonští vojáci ve falanze? 

40. Kdo byl vychovatelem Alexandra Velikého a zajistil jeho vzdělání ve filosofii? 

41. Kam až došel Alexandr Veliký při svých taženích – na východě, na jihu? 

42. Které egyptské město založil Alexandr Veliký? 

43. Které město si zvolil Alexandr Makedonský za nové hlavní město své mnohonárodnostní říše? 

44. Co se stalo s Makedonským impériem po Alexandrově smrti? 

45. Kdo byli diadochové? 

46. Kým byla založena dynastie Ptolemaiovců v Egyptě? 

47. Co je helénismus? 


