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Řecko – shrnutí 

1. Vyjmenuj chronologicky jednotlivá období řeckých dějin:  

 

2. Vysvětli pojem kolonizace.  

Kdy byla 1. kolonizace?     Kam?  

Kdy byla 2. kolonizace?     Kam?  

 

3. Jaká vláda byla ve Spartě a v Athénách?  

 

4. Které vojenské spolky existovaly v Řecku? 

 

5. S kterými státy Řekové bojovali?   

 

6. Které významné bitvy svedli v roce 490 a 480 př. n. l.?  

 

7. Vysvětli pojmy:  

barbar -      otrok –  

helen -      aristokracie –  

demokracie –      tyranida –  

 

8. Kdo byli? 

Homér -     Pythagoras - 

Aristoteles -     Odysseus –  

Perikles -     Alexandr – 

Herodotos –     Aischylos -  

Solon -     Hippokrates –  

 

9. Jaké druhy stavebních sloupů znáš?  

 

10. Vyjmenuj alespoň 5 řeckých bohů.  

 

11. Který stát obsadil ve 4. století př. n. l. Řecko?  

 

12. Který panovník došel až do Indie?  

 

13. Na kolik částí se tato říše rozpadla a které rody tam vládly? 

 

14. Kdy se poprvé konaly olympijské hry a v jakých disciplínách se soutěžilo? 

 

 

 



Řecko – shrnutí 

1. Vyjmenuj chronologicky jednotlivá období řeckých dějin: období minojské, mykénské, 

homérské, archaické, klasické. 

2. Vysvětli pojem kolonizace - obsazování nových území  

Kdy byla 1. kolonizace?  – 10. století př. n. l.   Kam? Malá Asie 

Kdy byla 2. kolonizace?  - 8. století př. n. l.   Kam? Středomoří 

 

3. Jaká vláda byla ve Spartě a v Athénách? – ve Spartě tyranida, v Athénách demokracie 

 

4. Které vojenské spolky existovaly v Řecku? 

 Peloponéský spolek, v čele Sparta a námořní spolek, v čele s Athénami 

 

5. S kterými státy Řekové bojovali?  - s Peršany, Makedonií 

 

6. Které významné bitvy svedli v roce 490 a 480 př. n. l.? – bitvy u Marathonu a Thermophyl 

s Peršany 

7. Vysvětli pojmy:  

barbar - obyvatel neřeckého původu otrok – bezprávný člověk 

helen - Řek     aristokracie – urození rodem 

demokracie – vláda lidu   tyranida – krutovláda 

 

8. Kdo byli? 

Homér - spisovatel    Pythagoras - matematik 

Aristoteles - filozof    Odysseus – bájný hrdina 

Perikles - úředník    Alexandr – makedonský král 

Herodotos – zakladatel dějepisu  Aischylos - spisovatel 

Solon - úředník    Hippokrates – zakladatel medicíny 

 

9. Jaké druhy stavebních sloupů znáš? – ionský, dórský, korintský 
 

10. Vyjmenuj alespoň 5 řeckých bohů. – Zeus, Héra, Athéna, Afrodita, Poseidon 
 

11. Který stát obsadil ve 4. století př. n. l. Řecko? – Makedonie 
 

12. Který panovník došel až do Indie? – Alexandr Veliký 
 

13. Na kolik částí se tato říše rozpadla a které rody tam vládly? 

 na 3 části – vládli Antigonovci, Seleukovci, Ptolemaiovci 
 

14. Kdy se poprvé konaly olympijské hry a v jakých disciplínách se soutěžilo? 

776 př. n. l. byly první olympijské hry, disciplíny: běh, běh ve zbroji, pěstní zápas, zápas ve 

volném stylu, pětiboj, jízda na koni a na voze 

  


