
Lekcja 

Temat: Bogowie i mity 

1. Cechy religii greckiej 

a. Politeizm – wiara w wielu bogów, uosabiających siły i zjawiska natury, a także emocje i uczucia ludzkie.   

b. Bogowie o postaciach i cechach ludzkich, ale nieśmiertelni (nektar, ambrozja) 

c. Wierzono, że bogowie mają wpływ na każdą dziedzinę życia 

d. Olimp – góra, będąca siedzibą głównych bogów greckich (bogowie olimpijscy) 

e. Bogowie olimpijscy: 

 Zeus – władca bogów i ludzi 

 Hera – żona Zeusa, bogini niebios i opiekunka rodziny 

 Hades – brat Zeusa, władca świata zmarłych 

 Posejdon – brat Zeusa, władca mórz i opiekun żeglarzy i rybaków 

 Atena – bogini mądrości i patronka wojny w słusznej sprawie 

 Hermes – posłaniec bogów, opiekun kupców i złodziei 

 Hefajstos – bóg ognia i patron kowali 

 Apollo – opiekun sztuki 

 Afrodyta – opiekunka zakochanych 

 Ares – bóg wojny 

f. Bóstwa opiekuocze – bogowie, których mieszkaocy miast wybierali na swoich patronów 

g. Świątynie – miejsca kultu bogów greckich, gdzie znajdowały się ich posągi (np. Partenon w Atenach – 

świątynia Parnas Ateny)  

2. Mity – opowieści o czynach bogów i herosów, które tłumaczyły Grekom otaczającą ich rzeczywistośd, 

pochodzenie świat i człowieka, odróżnianie dobra od zła.  

3. Herosi – półbogowie, których rodzicami byli bogowie i istoty ziemskie, posiadali nadprzyrodzone moce, ale 

byli śmiertelni. 

4. Herakles – najsłynniejszy heros grecki, syn Zeusa. Zasłynął z wykonania 12 prac, dzięki którym ostatecznie 

osiągnął nieśmiertelnośd.  

5. Iliada i Odyseja – najsłynniejsze epopeje greckie, których autorem był prawdopodobnie niewidomy poeta 

Homer. 

a. Iliada – opis dziesięcioletniego oblężenia Troi przez Greków, która została zdobyta dzięki podstępowi z 

„koniem trojaoskim” wymyślonym przez Odyseusza. 

b. Odyseja – opis dziesięcioletniej tułaczki Odyseusza spod Troi do rodzinnej Itaki, spowodowany klątwą 

Posejdona. Odys wrócił do Itaki, gdzie czekała na niego żona Penelopa – symbol wierności.  
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