
Konkurs wiedzy  

o antycznej Grecji 



Konkurs przeznaczony jest dla  

uczniów klas V-VIII.         

Prosimy odpowiedzieć na 

dwadzieścia pytań  z zakresu 

historii, kultury i sztuki 

starożytnej Grecji.          

Życzymy miłej zabawy. 



Które z pokazanych roślin uprawnych nie  były 

znane  w antycznej Grecji? 
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Pytanie 2 Proszę przyporządkować pokazanym bogom  

odpowiednie atrybuty. 

Posejdon Atena Zeus 
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Pytanie 3 Który z wymienionych bogów  

ulepił człowieka z gliny? 

A.  Prometeusz 

B.  Hefajstos 

C.  Helios 
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B.  Hefajstos 

C.  Helios 



Pytanie 4 Który z wojowników  należy  

do armii greckiej? 

B A A B C C 



Pytanie 4 Który z wojowników  należy  

do armii greckiej? 

B B 



Pytanie 5 

Wojna trojańska miała miejsce w XII w. 

p.n.e. Powodem  konfliktu było 

porwanie Heleny, żony 

króla Sparty  przez księcia trojańskiego 

Parysa. Król  Menelaos  zebrawszy 

wojska ruszył pod Troję i oblegał ją 10 lat. 

Dzięki podstępowi mądrego  

Agamemnona  Troja została zdobyta. 

Największym bohaterem tej wojny          

był Achilles, który  zginął raniony      

strzałą w piętę. 

W cytowanym tekście pojawił się jeden błąd,  

proszę go poprawić. 
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porwanie Heleny, żony 
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Dzięki podstępowi mądrego  

Agamemnona  Troja została zdobyta. 

Największym bohaterem tej wojny          

był Achilles, który  zginął raniony      

strzałą w piętę. 

W cytowanym tekście pojawił się jeden błąd,  

proszę go poprawić. 

Odysa 



Pytanie 6 

Grecy byli dobrymi żeglarzami i dużo 

podróżowali, na wybrzeżach których mórz  

zakładali swoje kolonie? 
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Pytanie 7 Kim były osoby wymienione poniżej.  

Proszę krótko je opisać. 

Fidiasz 

Aleksander Wielki 

Perykles 



Pytanie 7 Kim były osoby wymienione poniżej.  

Proszę krótko je opisać. 

Fidiasz 

Aleksander Wielki 

Perykles 

rzeźbiarz 

polityk 

wódz 



Pytanie 8 Przedstawienia teatralne w Grecji  odbywały się tylko      

dwa razy do roku i były wielkim wydarzeniem.    

Proszę  odpowiedzieć na poniższe pytania: 

Ilu aktorów mogło grać w sztuce? 
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dwa razy do roku i były wielkim wydarzeniem.    

Proszę  odpowiedzieć na poniższe pytania: 

Ilu aktorów mogło grać w sztuce? 

Najwyżej trzech 



Pytanie 9 
Czy kobiety mogły brać  

czynny udział w przedstawieniu? 



Pytanie 9 
Czy kobiety mogły brać  

czynny udział w przedstawieniu? 

Nie 



Pytanie 10 Któremu z bogów poświęcone  

były widowiska teatralne? 



Pytanie 10 Któremu z bogów poświęcone  

były widowiska teatralne? 

Dionizosowi 



Pytanie 11 

Oto trzy greckie monety, proszę określić  z których miast 

pochodzą pamiętając, że herbem Efezu była pszczoła,     

a opiekunką Aten była bogini Atena. 

Ateny 

Egina 

Efez 
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Pytanie 12 
Jakie dyscypliny sportu uprawiali starożytni Grecy?    

Proszę wymienić przynajmniej trzy. 



Pytanie 12 
Jakie dyscypliny sportu uprawiali starożytni Grecy?    

Proszę wymienić przynajmniej trzy. 

- biegi 

- wyścigi zaprzęgów 

- boks 

- pankration 

Pięciobój: 

- bieg krótki 

- skok w dal 

- rzut oszczepem 

- rzut dyskiem 

- zapasy 



Pytanie 13 
W V i IV wieku p.n.e. Grecy toczyli wojny z Persami.     

Wśród wymienionych nazw znajdują się miejsca ważnych 

bitew. Proszę je wskazać. 

Maraton 

Korynt 

Halikarnas 

Salamina 
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Pytanie 14 

W III wieku p.n.e. Grecy sporządzili listę siedmiu cudów 

świata. Wśród nich dwa nie były dziełami Greków.     

Proszę je wskazać. 
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Pytanie 15 Co oznacza słowo demokracja? 



Pytanie 15 Co oznacza słowo demokracja? 

Forma ustroju,             

w którym rządzą 

krajem wybierani 

podczas 

zgromadzenia 

urzędnicy. 

Demos   - lud 

Kratos    - władza 



Pytanie 16 
Proszę rozpoznać w jakim porządku  

architektonicznym jest zbudowana ta świątynia. 



Pytanie 16 
Proszę rozpoznać w jakim porządku  

architektonicznym jest zbudowana ta świątynia. 

W porządku  

doryckim 



Pytanie 17 
Proszę przeczytać poniższe zdania i napisać  

przy każdym TAK lub NIE 

W Atenach dzieci rozpoczynały naukę w wieku 7 lat. 

Dziewczynki nie mogły uczęszczać do szkoły. 

Uczono się gramatyki, muzyki i języka polskiego. 
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Pytanie 18 
Ile prac musiał wykonać grecki bohater Herakles   

i dlaczego? 



Pytanie 18 
Ile prac musiał wykonać grecki bohater Herakles   

i dlaczego? 

Herakles zabił swoją żonę  i dzieci, za 

karę musiał wykonać 12 prac. 



Pytanie 19 

Oto galeria obrazów z portretami wybitnych ludzi. 

Proszę wskazać postacie znanych Greków. 

Hipokrates Homer 

Sokrates 

Karol Wielki Galileusz 

Guttenberg Cezar Napoleon 
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Pytanie 20 
Grecy dokonali wielu odkryć i wynalazków 

wiele też upowszechnili i udoskonalili. 

Co zawdzięczamy starożytnym Grekom?  



Pytanie 20 
Grecy dokonali wielu odkryć i wynalazków 

wiele też upowszechnili i udoskonalili. 

Co zawdzięczamy starożytnym Grekom?  

i wiele innych … 

- filozofię 

- demokrację 

- sztukę 

- literaturę 

- matematykę 

- olimpiadę 

- teatr 

- astronomię  



Dziękujemy za udział  

w naszym konkursie 


