
Lekcja 

Temat: Starożytna Grecja – powtórzenie wiadomości 

1. Starożytna Grecja 

a. Położenie: 

 Południowa Europa, Płw. Bałkaoski 

b. II tys. p.n.e.  – początek osadnictwa plemion greckich 

c. Hellada i Hellenowie - starożytni Grecy nie stworzyli jednolitego paostwa, lecz mieszkali w niezależnych 

od siebie miastach-paostwach (polis). Mimo tego podziału łączył ich wspólny język, kultura, obyczaje i 

religia. Ziemię, na której mieszkali nazywali Helladą, a siebie samych Hellenami. 

2. Grecka polis (VIII w. p.n.e.) 

a. Miasto-paostwo greckie, posiadające własny obszar, prawa, władze i wojsko 

b. Ateny i Sparta – najważniejsze greckie polis 

3. Demokracja ateoska (V w. p.n.e.) 

a. Demokracja (gr. demos- lud, kratos – władza) – ustrój polityczny paostwa, w którym wpływ na władzę 

posiadają wszyscy obywatele. 

b. Prawa obywatelskie w Ateoskiej polis: 

 Pełnoletni mężczyźni, wolni i rodowici Ateoczycy 

c. Zgromadzenie ludowe (eklezja) 

 W jego skład wchodzili wszyscy obywatele Aten  

 Decydowało o najważniejszych sprawach polityki zagranicznej (np. wojna i pokój) i wewnętrznej 

(np. nakładanie podatków)  

 Decyzje podejmowane zgodnie z zasadą większości głosów 

d. Urzędnicy 

 Wprowadzali w życie postanowienia zgromadzenia ludowego, zajmowali m.in. sprawami 

wojskowymi, sądownictwem. 

e. Perykles – dowódca wojskowy i polityk, uważany za twórcę ateoskiej demokracji 

4. Typowe elementy zabudowy greckiej polis. 

a. Akropol (gr. akropolis- górne miasto) – wzgórze otoczone murem, gdzie znajdowały się świątynie. W 

razie wojny służyło do obrony. 

b. Agora – centralny plac w polis (rynek). Odbywały się tam spotkania towarzyskie, wystąpienia i przemowy 

polityczne, działalnośd handlowa. 

5. Sparta – polis grecka, położona w Lakonii na południu Grecji, na Półwyspie Peloponez.  

6. Społeczeostwo Sparty: 

a. Spartanie (Spartiaci) – pełnoprawni obywatele Sparty, decydowali o najważniejszych sprawach paostwa. 

b. Periojkowie – zajmowali się handlem i rzemiosłem, nie posiadali praw politycznych, ale cieszyli się 

wolnością osobistą. 

c. Heloci – zajmowali się rolnictwem i hodowlą, byli przypisani do ziemi Spartan, dla których pracowali. Nie 

posiadali żadnych praw, przywilejów i wolności osobistej. 

7. Ustrój polityczny w Sparcie (oligarchia spartaoska) 

a. Oligarchia – władzę w paostwie sprawuje nieliczna, ale najbardziej uprzywilejowana grupa ludzi 

b. Organy władzy: 

 Geruzja – rada starszych, była najważniejszym organem władzy w Sparcie. W jej skład wchodziło 

dwóch królów oraz 28 starszych obywateli – gerontów. 

 Dwóch królów –funkcje wojskowe i religijne  

 Zgromadzenie obywateli – w jego skład wchodzili wyłącznie Spartanie. Zgromadzenie 

ustanawiało prawa, ale działo pod wpływem geruzji. 

8. Wychowanie spartaoskie (agoge) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lowie_Sparty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gerontowie


 

 Wychowanie doskonałych żołnierzy i obywateli w służbie paostwu 

9. Przyczyny wojen Greków z Persami 

a. Opanowanie przez Persów greckich polis w Azji Mniejszej 

b. 499 r. p.n.e. – powstanie zbrojne Greków (Milet) przeciw Persom, któremu wsparcie udzieliły Ateny 

10. Przebieg wojen 

a. 490 r. p.n.e. – klęska Persów w bitwie pod Maratonem (Militiades) 

b. 480 r. p.n.e.: 

 Zwycięstwo Persów nad Spartanami pod Termopilami (Leonidas) 

 Klęska Persów w bitwie morskiej pod Salaminą (Temistokles) 

c. 479 r. p.n.e. – porażka Persów pod Platejami i ostateczna rezygnacja z planów podboju Hellady 

11. Cechy religii greckiej 

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

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

c. 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 

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

pochodzenie świat i człowieka, odróżnianie dobra od zła.  

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

byli śmiertelni. 

14. 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.  

15. Charakterystyka kultury greckiej 

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

b. Dziedziny: 

 malarstwo, rzeźba, teatr, nauka, sport 

16. Malarstwo 

a. Technika: 

 malarstwo wazowe (wazy, amfory) 

 stosowanie barwy czerwonej i czarnej 

b. Tematyka: 

 Wierzenia i mity, życie codzienne, sport 

17. Rzeźba 

a. Idealne przedstawienie ludzkiego ciała (kanon Polikleta) 

b. Materiał: marmur, brąz, drewno 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1420-zeus
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1393-hera
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1391-hades
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1411-posejdon
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1366-atena
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1395-hermes
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1392-hefajstos
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1362-apollo
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1359-afrodyta


c. Najsłynniejsi rzeźbiarze:  

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

 Myron (Dyskobol) 

18. 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. Aktorzy i rekwizyty  

 Wyłącznie mężczyźni 

 Maski oddające nastrój, emocje i płed postaci 

 Koturny – obuwie na podwyższeniu 

 Chór – rola narratora  

d. Najsłynniejsi dramatopisarze 

 Sofokles, Ajschylos, Eurypides (tragedie) 

 Arystofanes (komedie) 

19. 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 

20. Sport 

a. Igrzyska – zawody sportowe rozgrywane przy okazji świąt religijnych 

b. 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 

 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 

21. Macedonia – paostwo położone na północ od Grecji, zbliżone kulturowo do Hellady, ale na niższym poziomie 

rozwoju cywilizacyjnego. 

22. Filip II – król Macedonii, który w IV w. p.n.e. doprowadził do wzrostu potęgi tego paostwa i podporządkował 

sobie większośd polis greckich (Związek Koryncki) 

23. Aleksander Macedooski (Wielki) – syn i następca Filipa II. Po niespodziewanej śmierci ojca, rozpoczął podbój 

Persji. Uważany za jednego z najwybitniejszych wodzów świata starożytnego. 

24. Podbój Persji przez Aleksandra Wielkiego 

a. w 334 r. p.n.e.  rozbił wojska perskie nad rzeką Granik 

b. w 333 r. p.n.e. pokonał króla perskiego, Dariusza III  pod Issos 

c. w 331 r. p.n.e. Aleksander pobił Persów pod Gaugamelą 

25. Imperium Aleksandra Wielkiego 

a. Obejmowało obszar od Egiptu i Azji Mniejszej po rzekę Indus 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1368-dariusz-iii


b. 323  r. p.n.e. – śmierd Aleksandra, podział jego imperium między greckich dowódców (diadochów) i 

początek wieloletnich wojen między diadochami o władzę zakooczonych podziałem imperium na 

26. Skutki i znaczenie podbojów Aleksandra Wielkiego 

a. ziemie podbite przez Aleksandra Wielkiego uległy procesowi hellenizacji  (przyjmowaniu języka greckiego 

i wzorców kultury greckiej przez inne narody) 

b. sztuka grecka ulegała wpływom kultur Wschodu  

 powstała kultura hellenistyczna - przenikanie greckiego języka, kultury i praw na tereny 

wschodnie, wymiana doświadczeo i wiedzy uczonych greckich i wschodnich oraz rosnący wpływ 

cywilizacji wschodu na kulturę grecką. 

 

 

 

 

https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/2763-hellenizacja
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1307-hellenizm

