
Lekcja 

Temat: Kultura starożytnej Grecji 

1. Charakterystyka kultury greckiej 

a. Wspólna dla całej Hellady mimo podziałów politycznych (polis) 

b. Fundament i wzór dla kultury całej Europy i obszarów pozaeuropejskich, tam  gdzie sięgały wpływy 

Europejczyków 

c. Dziedziny: 

 malarstwo, rzeźba, teatr, nauka, sport 

2. Malarstwo 

a. Technika: 

 malarstwo wazowe (wazy, amfory) 

 stosowanie barwy czerwonej i czarnej 

b. Tematyka: 

 Wierzenia i mity, życie codzienne, sport 

c. Cenne źródła historyczne 

3. Rzeźba 

a. Do V w p.n.e. postacie statyczne (bez ruchu), następnie rzeźba dynamiczna (postacie w ruchu) 

b. Idealne przedstawienie ludzkiego ciała (kanon Polikleta) 

c. Materiał: marmur, brąz, drewno 

d. Najsłynniejsi rzeźbiarze:  

 Fidiasz (rzeźba Ateny na Akropolu, posąg Zeusa w Olimpii) 

 Myron (Dyskobol) 

4. Teatr: 

a. Wielkie Dionizje – uroczystości religijne ku czci boga Dionizosa, które dały początek sztuce teatralnej 

b. Rodzaje sztuk teatralnych (dramatów) 

 Tragedie – podejmowały ważne sprawy życia codziennego, dla których tłem były wierzenia i mity 

 Komedie – w formie zabawnej i karykaturalnej wytykały wady Hellenów oraz opisywały życie 

publiczne i polityczne . 

c. Obiekty teatralne - amfiteatry (budynki pod gołym niebem) w kształcie półkola 

 Scena na podwyższeniu dla aktorów (skene) 

 Garderoba za sceną na rekwizyty (proskenium) 

 Orchestra poniżej sceny, przeznaczona dla chóru 

 Widownia (theatron) 

d. Aktorzy i rekwizyty  

 Wyłącznie mężczyźni 

 Początkowo jeden aktor, następnie trzech  

 Maski oddające nastrój, emocje i płed postaci 

 Koturny – obuwie na podwyższeniu 

 Chór – rola narratora  

e. Najsłynniejsi dramatopisarze 

 Sofokles, Ajschylos, Eurypides (tragedie) 

 Arystofanes (komedie) 

5. Nauka 

a. Filozofia (umiłowanie mądrości) – nauka szukająca odpowiedzi na pytania ogólne np. o pochodzenie 

świata i człowieka, właściwe postępowanie w życiu codziennym, dobro i zło 

b. Najsłynniejsi filozofowie: 

 Sokrates, Platon, Arystoteles 



c. Matematyka 

 Pitagoras, Tales 

d. Medycyna 

 Hipokrates 

6. Sport 

a. Znaczenie uprawiania sportu według Hellenów 

 Sprawnośd fizyczna 

 Kształtowanie cech charakteru: wytrwałośd, uczciwośd 

 Na harmonijny rozwój człowieka wpływ ma zarówno sprawnośd fizyczna jak i intelektualna 

b. Igrzyska – zawody sportowe rozgrywane przy okazji świąt religijnych 

c. Igrzyska olimpijskie – najsławniejsze zwody sportowe ku czci Zeusa, które gromadziły zawodników z całej 

Hellady 

 Olimpia – miejsce zwodów 

 Olimpiada – czteroletni okres przerwy między igrzyskami 

 Pokój olimpijski – na czas igrzysk przerywano wszystkie wojny i konflikty 

 Udział w zawodach oraz ich oglądanie był wyłącznie prawem mężczyzn 

 Rywalizowano  zgodnie z przyjętymi zasadami i pod przysięgą ich przestrzegania  

 Nagrodami były symboliczne wieoce oliwne, rzadziej dobra materialne, ale zwycięzców otaczała 

wielka chwała i rozgłos (pomniki, pieśni) 

 Pięciobój olimpijski: zapasy, boks, rzut oszczepem, rzut dyskiem, biegi 

 


