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Joanna Wieczorek  

Zespól-Szkolno Gimnazjalny im. M. Konopnickiej  

w Niechcicach  

ul. Częstochowska 27  

97-340 Rozprza  

www.joannawieczorek.pl 

II. Starożytna Grecja 

 

Zadanie  

Na mapie konturowej wpisz: 

a. Nazwę kontynentu, na którym położona jest Grecja 

b. Nazwę półwyspu, na którym położona jest Grecja 

c. Nazwy mórz oblewających Grecję 

d. Wyjaśnij, dlaczego mieszkańcy polis opuszczali swe miejsce zamieszkania i zakładali 

kolonie? 

 

 

Źródło mapy: www.wayland.k12.ma.us 

 

Sprawdzana czynność: 

Uczeń   

 określa położenie geograficzne i warunki naturalne starożytnej Grecji 

 wyjaśnia przyczyny kolonizacji mieszkańców polis 

http://www.joannawieczorek.pl/
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Sprawdzana czynność: 

Uczeń   

 sporządza diagram obrazujący stosunek ziem uprawnych w starożytnej Grecji do 

nieużytków 

 

 

Zadanie  

Sporządź diagram obrazujący stosunek ziem uprawnych do nieużytków w starożytnej 

Grecji, przyjmując, że około 18 % stanowiła ziemia uprawna. 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

 

 

Sprawdzana czynność: 

Uczeń   

 wskazuje przyczyny i skutki wielkiej kolonizacji greckiej 

 porządkuje związek przyczynowo-skutkowy 

 

Zadanie  

Uporządkuj w  związek  przyczynowo – skutkowy  podane  wydarzenia dotyczące 

kolonizacji greckiej, wpisując oznaczenia literowe w odpowiednie pola.                          

 

 

 

1.  

 

2. 
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A. Czas trwania kolonizacji od VIII w. p. n. e . – VI w. p.n.e. 

B. Brak ziemi uprawnej i środków do życia. 

C. Łatwiejszy dostęp do surowców (zboże, ryby, ruda metali, i in). 

D. Przeszczepianie tradycyjnej formy ustroju na nowe tereny. 

E. Przeludnienie miast. 

F. Szczególnie wiele kolonii było nad cieśninami: Bosforem i Dardanelami. 

 

 

Sprawdzana czynność: 

Uczeń   

 wyszukuje z wykreślanki nazwy miejsc kojarzących się z dziejami starożytnej 

Grecji 

 potrafi nanieść znalezione nazwy miejsc geograficznych na mapę konturową 

 

 

Zadanie 

Odszukaj nazwy miejsc geograficzno-historycznych kojarzące się z dziejami starożytnej 

Grecji, następnie zaznacz je na mapie konturowej. 

 

A D R P I R E U S D K L 

K I O L I M P I A P I R 

A T T Y K A O D E L F Y 

O G U L I E K R E T A X 

J A W O L I M P S A T R 

D O  W T E R P O P I L E 

S O S A L A M I N A S U 

C Y K L A D Y D E L O S 
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Źródło mapy: www.unc.edu 

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń  

 zna postacie starożytnego świata greckiego 

 potrafi zredagować krótką notę biograficzną 

 

Zadanie  

Na ilustracji widoczne są  postacie starożytnego świata greckiego. Sporządź noty 

biograficzne. 
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Źródło ilustracji: www.socratis.gr 

 

1. Herodot z Halikarnasu (Ἡερόδοτος) - 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Arystofanes z Aten (gr. Ἀριστοφάνης) - 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Sofokles (gr. Σοφοκλῆς) - 
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………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

4. Sokrates (gr. Σωκράτης) - 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Eurypides (gr. Εὐριπίδης) - 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Platon  (gr. Πλάτων) - 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

7. Ajschylos z Eleusis, (gr. Αἰσχύλος)-  

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sprawdzana czynność: 

Uczeń  

 charakteryzuje bogów greckich i rzymskich 

 

Zadanie  

Pod wizerunkami bogów greckich wpisz ich imiona, atrybuty, funkcje oraz rzymskich 

odpowiedników. 
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Źródło ilustracji: http:// /thanasis.com/major.htm 

 

Bóg grecki Bóg rzymski Atrybuty Pełniona funkcja 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sprawdzana czynność: 

Uczeń  

 potrafi uzupełnić schemat drzewa genealogicznego bogów greckich 

 

Zadanie 

Uzupełnij fragment drzewa genealogicznego bogów greckich, wykorzystaj w tym celu 

podpowiedź z ramki. 

 

CHAOS, GAJA, DEMETER,  HESTIA, URANOS, KRONOS, REJA, HERA, ZEUS, 

HADES, POSEJDON, ARES, ATENA, HEFAJSTOS. 
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Sprawdzana czynność:  

Uczeń  

 interpretuje źródło pisane 

 podaje interpretację maksymy Solona: „Nikt nie jest z własnej woli nieszczęśliwy 

ani wbrew swojej woli szczęśliwy” 

 

Zadanie  

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy, a następnie wykonaj zamieszczone pod nim 

polecenie. 

 

Autor: Sokrates 

Żył, działał i tworzył w latach 469-399 p. n. e. w Atenach. Nauczyciel Platona zaliczany m. 

in. do najwybitniejszych myślicieli starożytności. Wychowankowie na wzór mistrza, zwani 

sokratykami, założyli własne szkoły myśli filozoficznej. Znany jest też, jako żołnierz bitew 

wojny peloponeskiej (…). Przeciwnik demokracji, jako rządów większości, za to skazany na 

śmierć. Uważany za mędrca, a po mimo to skromny („wiem, że nic nie wiem”). Za swoje 

powołanie życiowe uważał prowadzenie ludzi do poznania absolutnych wartości (…).  

 URANOS 

 

R 

KRONOS 

CHAOS 

POSEJDON

N 
 HERA   

 

 

HEBE 

ATENA 
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I. Krońska, Sokrates, Wybór tekstów z historii filozofii i filozofii wychowania, Piotrków Tryb., 1995 s. 47. 

Tekst źródłowy: 

Dla Sokratesa cnota nie tylko jest niemożliwa bez wiedzy, lecz jest z wiedzą tożsama. 

Cnota jest wiedzą, a wiedza jest cnotą (…). 

 

Nie móc opanować siebie, to przecież nic innego jak głupota, a panować nad sobą, to 

nic innego, tylko mądrość (…). 

 

Stara maksyma grecka, przypisywana Solonowi, mówiła, że „nikt nie jest z własnej woli 

nieszczęśliwy ani wbrew swojej woli szczęśliwy”. Tę maksymę popularnej mądrości 

życiowej Sokrates podejmuje, nadając jej jednak wykładnię radykalnie 

intelektualistyczną. „Z własnej woli” znaczy – nieświadomie, bez wiedzy. Wola nijako 

automatycznie podąża za wiedzą. Kto wie, co jest „lepsze”, ten nie może postępować 

wbrew tej wiedzy. Jeżeli ktoś postępuje źle, to znaczy, że nie wie, jakie postępowanie 

jest lepsze (…). 

Źródło tekstu: S. R. Bryl, Wybór tekstów z historii filozofii i filozofii wychowania, Piotrków Tryb., 1995.  

 

Sokrates twórczo zinterpretował maksymę Solona: „Nikt nie jest z własnej woli 

nieszczęśliwy ani wbrew swojej woli szczęśliwy” – podaj jej interpretację.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń   

 dokonuje analizy tekstu źródłowego i uzasadnia problem 

 

Zadanie 

Przeczytaj tekst źródłowy dotyczący pożywienia Greków, a następnie odpowiedz na 

pytania. 
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 (…) Pożywienie przeciętnego Greka w porównaniu z pożywaniem mieszkańca Europy na 

północ od Alp było, i jest w dalszym ciągu, skąpe (…). Podstawą był chleb w dużych 

ilościach, z garścią oliwek, kawałkiem sera i jarzynami. W okresie lata spożywano wiele 

owoców,  na zimę przygotowywano zapasy fig suszonych i rodzynków. Mniejszą rolę 

odgrywała strawa gotowana (…). Mięso pojawiało się w greckich kuchniach bardzo 

rzadko, w uboższych grupach ludności niemal zawsze w  związku ze świętami, kiedy to 

ofiarowano zwierzęta bogom, którzy *kontentowali się kośćmi wnętrznościami, tłuszczem, 

pozwalając ludziom zatrzymać mięso pozywane czasie wspólnych posiłków (…). Nieco 

większy udział w diecie Hellenów miały ryby, nie tylko świeże, ale i suszone, a także 

marynowane (…) W znanych nam społecznościach I tysiąclecia podstawowym tłuszczem 

była oliwa wyciskana z oliwek. Służyła ona także do nacierania ciała, zabieg niezbędny w  

czasie gorących i suchych miesięcy lata (…), oraz do oświetlenia pomieszczeń (…). 

Powszechnie pito wino zmieszane z wodą, najczęściej w proporcji 5 części wody na 2 części 

wina. Picie czystego trunku spotykało się z potępieniem i uznawane było za brak kultury  i 

umiarkowania. Świat grecki zagrożony był nieustannie nie tylko ostrym niedostatkiem, ale i 

wręcz głodem (…). 

Źródło tekstu: B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków tom I, Warszawa 1988, s. 16. 

Słowniczek 

*kontentować dawniej -zadowalać, cieszyć  

 

 

Pytania: 

1. Jakie posiłek stanowił podstawę wyżywienia? 

2. W jakich okolicznościach pojawiało się mięso w greckich kuchniach? 

3. Do czego wykorzystywano oliwę? 

4. Dlaczego małą rolę odgrywały posiłki gotowane? 

5. Uzasadnij, dlaczego świat grecki zagrożony był nieustannie nie tylko ostrym 

niedostatkiem, ale i wręcz głodem. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń   

 identyfikuje postać na podstawie podanych informacji 

 

Zadanie  

Wpisz w wykropkowanych miejscach  właściwą osobę. 

1. Uznany za pierwszego filozofa. Postawił pytanie: „Co stanowi zasadę świata?” Udzielił 

odpowiedzi – „woda”; „bo wszystko pochodzi z wody i wszystko jest wodą”. Jako 

uzasadnienie podał, że: „świat jest ożywioną całością, a wszystko co żywe jest wilgotne, suche 

obumiera”. 

……………………………………….. 

2. Jego zdaniem  wszechświat powstał z ognia, przyroda jest w ustawicznym ruchu (panta 

rhei), znany z powiedzenia: „niepodobna dwukrotnie wstąpić do tej samej rzeki. 

……………………………………….. 

3. Powiedział: „wiem, że nic nie wiem”; istnieje obiektywna prawda i bezwzględne dobro, 

Został skazany w 399 r. p.n.e. za „demoralizacje młodzieży i wprowadzanie nowych bogów” 

oraz krytykę ustroju demokratycznego. 

……………………………………….. 

4. Był uczniem Sokratesa, twórcą idealizmu fil.( przedmioty na ziemi są odbiciem idealnych 

pierwowzorów - idei niewidzialnego świata). Twórca szkoły w gaju Akademosa, która 

przetrwała do 529 r. n. e. 

……………………………………….. 

5.Uczeń Platona, osiedlił się w Atenach, gdzie założył ,,Liceum’’ w 335 r. Był nauczycielem i 

wychowawcą Aleksandra Wielkiego. Napisał wiele dzieł, które są naszym głównym źródłem 

informacji na temat instytucji ateńskich, koncepcji obywatela i obywatelstwa w Atenach  

……………………………………….. 

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń   



 12 

 zna cechy, pojęcia i postacie charakterystyczne dla ustroju Aten i Sparty  

 

Zadanie 

Oznacz zdania zawierające informacje prawdziwe literą P, zaś  informacje fałszywe 

literą F. 

1. (…) Za twórcę ustroju swego państwa uważali Spartanie legendarnego prawodawcę 

Likurga. 

2. (…) Twórcą terminu demokracja był Perykles. 

3. (…) Demagog to człowiek, który poprzez swoje przemówienia i wnioski wpływał na 

decyzje zgromadzenia ludowego. 

4. (…) Przymiotnik drakoński oznacza: łagodny, spokojny i cierpliwy. 

5. (…) Oligarchia to forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez liczną grupę 

ludzi. 

6. (…) Mieszkańcy Aten bez praw obywatelskich to: cudzoziemcy, kobiety i niewolnicy. 

7. (…) Wszyscy obywatele Aten tworzyli zgromadzenie ludowe zwane eklezją. 

8. (…) Istotną rolę w Atenach odgrywali również eforzy, czyli pięciu urzędników 

wybieranych na roczną kadencję. 

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń   

 potrafi podać wydarzenia związane z historią starożytnej Hellady 

 

 

Zadanie  

Do podanych dat dopisz wydarzenie. 

Data Wydarzenie 

776 p.n.e.  

594 p.n.e.  

490 p.n.e.  

480 p.n.e.  

431 – 404 p.n.e.  

323 p.n.e.  
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338 p.n.e.  

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń   

 odczytuje informacje ze źródła kartograficznego 

 

Zadanie 

W oparciu o mapę zredaguj kalendarium podbojów Aleksandra Wielkiego. 

 

Źródło mapy: Foliogramy, Wydawnictwo PWN. 
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Kalendarium podbojów Aleksandra Wielkiego: 

334 r. p.n.e. - …………………………………………………………………………………… 

333 r. p.n.e. - ………………………………………………………………………………....... 

332 r. p.n.e. - …………………………………………………………………………………… 

331 r. p.n.e. - …………………………………………………………………………………… 

330 r. p.n.e. - …………………………………………………………………………………… 

329 r. p.n.e. - …………………………………………………………………………………… 

328 r. p.n.e. - ………………………………………………………………………………….. 

327 r. p.n.e. - ………………………………………………………………………………….. 

326 r. p.n.e. - ………………………………………………………………………………….. 

325 r. p.n.e. - ………………………………………………………………………………….. 

324 r. p.n.e. - ………………………………………………………………………………….. 

323 r. p.n.e. - ………………………………………………………………………………….. 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń  

 zna porządki architektoniczne starożytnej Hellady 

 wskazuje związek między architekturą antyczną a współczesną 

 

Zadanie  

Korzystając z poniższej ilustracji i wiedzy pozaźródłowej podaj po 1 przykładzie 

świątyń budowanych w tychże porządkach architektonicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło ilustracji:http:www.cfa.arizona.edu 
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a. Porządek dorycki: 

………………………………………………………………………………………………….. 

b. Porządek joński: 

…………………………………………………………………………………………………. 

c. Porządek koryncki: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń   

 rozumie pojęcia związane z różnymi formami sprawowania władzy w Grecji 

 

Zadanie 

Wyjaśnij znaczenie pojęć: 

a. oligarchia -  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b. demokracja - 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

c. tyrania-  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

d. demagog - 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

e. ostracyzm-  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń   

 zna i rozumie pojęcia związane z demokracją ateńską w V w. p.n.e. 
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Zadanie 

Uzupełnij schemat. Wpisz te pojęcia, które są związane z demokracją ateńską w V w. 

p.n.e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Areopag 

B. Oligarchia 

C. Rada 500 

D. Arystokracja 

E. Sądy 

F. Zgromadzenie Ludowe 

G. 10. strategów 

H. Lud 

I. Eforzy. 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń   

 potrafi integrować wiedzę z różnych przedmiotów (języka polskiego, historii) 

 korzystać ze Słownika Wyrazów Obcych 

 

Zadanie 

Często nie zdajemy sobie sprawy, że słowa wyglądające na „rdzennie" polskie mają swój 

rodowód w Grecji. Odszukaj w Słowniku Wyrazów Obcych wyrazy zaczynające się na 

podane w tabeli przedrostki i określ ich znaczenie. 

 

 Przykład/y Znaczenie 

antro- antropologia  nauka o człowieku („antropos” +”logia”)  

anty-   

astro-   

bio-   

 

Demokracja 
............ 

............ 
 

.............

. 
............. 

............. 
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demo-   

geo-   

gra-   

grafo-   

hiper-   

hipo-   

mega-   

mono-   

kilo-   

logi-   

foto-   

poli-   

tele-   

fone-   

filan-   

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń  

 identyfikuje na podstawie źródła ikonograficznego kluczowe postacie świata 

starożytnej Grecji 

 

Zadanie  

Do ilustracji dopasuj osobę.  

AJSCHYLOS, SOFOKLES, HERODOT, TUKIDYDES 

 

 

    Źródło ilustracji: www.hellenica.de 

http://www.hellenica.de/
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A.…………………B . …………...............C. ……………………. D. ………………… 

 

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń: 

 potrafi na podstawie dat i źródeł ikonograficznych określa wydarzenia dotyczące 

starożytnej Grecji 

 

 

Zadanie  

Korzystając z podanych źródeł ikonograficznych i dat dopisz wydarzenia dotyczące  

historii starożytnej Grecji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 776 r. p. n. e - ……………………………………………………………………………… 

b. 480 r. p. n.e.-  ……………………………………………………………………………… 

c. 323 r. p. n. e.- ……………………………………………………………………………… 

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń  

 identyfikuje plan starożytnej Olimpii i poszczególne obiekty przedstawione na nim 

 

 

Zadanie  

Na ilustracji przedstawiono plan jednego z najważniejszych dla wszystkich Greków 

miejsc kultowych, poświęcone Zeusowi Olimpijskiemu wokół, którego co 4 lata 

odbywały się igrzyska, zwane od tego miejsca olimpijskimi. 

1. Jakie miejsce geograficzno-historyczne przedstawia plan ? 

776 r. p n. e.    48o r. p. n. e   323 p.n.e. 

 

A.   B   C.  
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2. Jaki obiekt jest ukryty pod numerami: 1, 2, 13 ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

     Źródło ilustracji:www.utexas.edu 

 

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń   

 analizuje źródło ikonograficzne i wskazuje przykłady wpływu architektury 

starożytnej Hellady na architekturę nowożytną  

 

Zadanie  

Na podstawie ilustracji określ, jaki obiekt znajduje się  pod numerami: 2, 5, 11, 12 i 18. 

Podaj przykłady wpływu architektury starożytnej Hellady na architekturę nowożytną. 

 

http://www.utexas.edu/
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Źródło ilustracji:
i
http://www.histoire-en-questions.fr/antiquite/grecefemmes.html 

 

I. 

2 - ………………………………………………………………………………………………. 

5- ………………………………………………………………………………………………..  

11. - ……………………………………………………………………………………………. 

12 - ……………………………………………………………………………………………... 

18 - ……………………………………………………………………………………………... 

II.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń   

http://www.histoire-en-questions.fr/antiquite/grecefemmes.html
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 potrafi na podstawie ilustracji udowodnić, że starożytna Grecja jest kolebką kultury 

europejskiej. 

 

 

Ćwiczenie  

Korzystając z podanych ilustracji - pocztówek z wakacji po starożytnej Grecji 

udowodnij, że jest ona kolebką kultury europejskiej. 

 

 

Źródło ilustracji: stock-images.antiqueprints.com 

 

  Źródło ilustracji: www.livius.org 

 

Uzasadnienie:  
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………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zadanie  

Przeczytaj poniższe stwierdzenia. Następnie zaznacz odpowiedzi literą (P) przyczyny, a 

literą (S ) skutki wojen Greków z Persami V w. p. n. e. 

1. (…) Opanowanie przez króla perskiego Dariusza I kolonii greckich nad cieśninami 

czarnomorskimi. 

2. (…) Wybuch powstania antyperskiego w miastach-państwach Jonii około 499 r. p. n. e., 

najpierw w Milecie, a później w innych miastach. 

3. (…) Zwycięstwo nad Maratonem nie maiło w praktyce większego znaczenia-pokonano 

tylko część sił perskich. 

4. (…) Pomoc Aten w powstaniu. 

5. (…) Atak Greków na Sardes i spalenie świątyni bogini Kybele. 

6. (…) Ujawniała się przewaga ciężkiego uzbrojenia nad lekkim. 

7. (…) Sprowokowanie Persów do dokonania pełnego podboju Grecji. 

8. (…) Wyprawa Persów na Ateny. 

Sprawdzana czynność:  

Uczeń   

 zna przyczyny i skutki wojen Greków z Persami V w. p. n. e.  
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