
 

Wtorek 9 czerwca 2020 r. 

 

Temat: Najdawniejsze cywilizacje i starożytna Grecja-utrwalenie wiadomości. 

 

 

      Zapisz temat do zeszytu i wykonaj zadania. 

 

 

   Zadanie 1. Uzupełnij tekst. Spośród wyrazów wybierz właściwe, a następnie 

odpowiednio je odmień. Jeden wyraz jest niepotrzebny. 

 

  Pierwsi ludzie w celu zdobycia pożywienia zajmowali się ….......................... 

i ….............................. . Z tego powodu często przemieszczali się , czyli 

prowadzili  …........... tryb życia. Przeszli na osiadły tryb życia, ponieważ 

zaczęli ….................................... zwierzęta i uprawiać …................................. . 

 

   Wyrazy: zbieractwo, ogień, hodować, koczowniczy, myślistwo, ziemia 

 

  Zadanie 2. Połącz prawidłowo pojęcie z wyjaśnieniem. 

 

 

• Zikkurat              -materiał pisarski tworzony z trzciny 

• Tora                          -święta księga judaizmu 

• brąz                     -siedmioramienny świecznik będący symbolem judaizmu 

• papirus                -stop metalu powstały z połączenia miedzi z cyna 

• menora                -wielopoziomowa świątynia typowa dla Mezopotamii 

   Zadanie 3.Dokończ zdania. 

 

 

1. W tym państwie wynaleziono pismo alfabetyczne …........................ . 

2. Grobowiec władcy Egiptu …..................... . 

3. Władca Babilonii żyjący w XVIII w. p.n.e. ;twórca kodeksu …....................... . 

4. Nazwa rzeki, nad którą leży Egipt …................ . 

5. Lud ten zamieszkiwał Palestynę …..................... . 

6. Tak Grecy nazywali swój kraj …............................ . 

7. W tej miejscowości na Peloponezie co 4 lata odbywały się igrzyska 

sportowe …............................. . 

8. Miejsce zwycięskiej bitwy Greków z Persami w 490r. p.n.e. 

9. Najwybitniejszy władca Macedonii ….................... …............ . 

10. Dzieło, którego autorem jest Homer, opisujące przygody Odysa …................... . 

11. Król Sparty, dowódca w bitwie pod Termopilami …..................... . 

12. Bogowie greccy mieszkali na grze …................. . 

13. Najważniejszy z bogów greckich, opiekun królów i ładu na świecie …............... . 

14. Stanowiła centrum starożytnego greckiego miasta …....................... . 

    

   Zadanie 4. Napisz, których postaci historycznych dotyczą poszczególne opisy. 

 



• Słynny, grecki rzeźbiarz będący twórcą  wielu, wspaniałych dzieł. Najważniejszy z 

nich to posag Zeusa w Olimpii oraz rzeźba Ateny na ateńskim Akropolu …............ . 

• Wybitny, grecki filozof żyjący  w V w. p.n.e. Głosił pogląd, ze człowiek, chcąc 

dobrze żyć, powinien dążyć do zdobycia wiedzy …......................... . 

• Grecki historyk, uważany za ojca historii, autor dzieła pt.',,Dzieje” …................. . 

• Grecki lekarz, uważany za ojca współczesnej medycyny …......................... .    

 

   Zadanie 5. Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.   

 

 

• Bitwa od Termopilami 

• śmierć Aleksandra Wielkiego 

• pierwsze starożytne igrzyska olimpijskie 

• bitwa pod Issos 

 

    

  

   


