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D7 – Písemný test – týden 6.4. – 12.4.2020 ČITELNÝ PODPIS: …………………………………………………… 

Vážení žáci. Vyzkoušejte si prosím motivační test z probraných vědomostí. Pište čitelně, nejlépe 

hůlkovým písmem! Po vypracování tuto jednu stranu (A4) testu vyfoťte do chytrého telefonu (nebo 

dle možností naskenujte), vložte do přílohy emailu (vytvořit si email - pokud zatím nemáte - trvá 5 

minut) a zašlete do následující neděle na můj email: radekpavli@seznam.cz    Děkuji. 

 
1) Zakroužkuj jedno správné řešení. Mezi čínské vynálezy patří: 
a) knihtisk, kompas, papyrus 
b) papír, střelný prach, kompas 
c) papyrus, papír, knihtisk 
 
2) Zakroužkuj pouze řeky, kolem kterých ve starověku vznikala civilizace v Číně? 
 
a) Brahmaputra  b) Indus  c) Jang – ć – T´iang  d) Chuang Che e) Nil 
 
 

3) Napiš dvě řeky ve starověké Indii. 

a) ………………………………………………………………………….. b) ……………………………………………………………… 

 

4) Z čeho se v Číně vyrábí pravé hedvábí? ………………………………………………………………………………………. 

 

5) Vysvětli pojem:  

a) KYKLOP = 

b) LABYRINT = 

c) MINOTAURUS = 

d) HOMÉR = 

e) REINKARNACE = 

f) NIRVÁNA = 

 

6) Napiš dva řecké ostrovy: 

a) ……………………………………………………………………….. b) ………………………………………………………………… 

 

7) Napiš jedno moře starořecké oblasti: 

……………………………………………………………………………. 
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – prostudovat - vypracovat – vlepit do sešitu 

Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí 

a vypracujte případné úkoly a pracovní listy. Tímto procesem si přirozeně učební látku zapamatujete.  

zápis: STAROVĚKÉ ŘECKO 

OBDOBÍ: 4) ARCHAICKÉ OBDOBÍ (UČ. 79.-83. strana – číst – pracovat) 

         (8. – 6. století př. n. l.) 

VZNIK MĚSTSKÝCH STÁTŮ 

- městský stát = POLIS – město, které si podmanilo své okolí 

- obyvatelé mají svá práva a povinnosti (např. povinnost sloužit ve vojsku) = OBČANÉ 

- neplnoprávní obyvatelé: 

OTROCI (hlavně zajatci po válkách) 

CIZINCI (byli považováni za vykořeněné lidi – před něčím utíkají) 

 

VELKÁ ŘECKÁ KOLONIZACE 

- kolonizace = zakládání nových osad (=kolonií)  

příčina kolonizace: nedostatek půdy a surovin 

- metropole = mateřské město, organizující kolonizaci 

kolonizované oblasti: JIH Itálie, Sicílie, oblast u Černého moře, Francie, Španělsko  

důsledky kolonizace: 

- rozvoj obchodu  

- dovoz levného obilí z kolonií ( nepříjemné pro místní pěstitele → ztráty místních pěstitelů obilí → 

dluhy za nákup sazenic → dlužní otroctví za nesplacené dluhy)  

- zvyšující se majetkové rozdíly mezi občany 

- rozkvět řemesel (→ snaha řemeslníků podílet se na vládě) 

 

RANÁ ŘECKÁ TYRANIDA 

- tyranida = samovláda (vláda jednoho člověka – tyrana – nebylo hanlivým označením)  

- v některých státech stojí tyranida proti aristokracii (= proti vládě urozených rodin, předávajících si 

moc a majetek z generace na generaci) 

- krátké trvání tyranidy - vystřídána demokracií (= vláda lidu - ,,demos“ = lid, ,,kratein“=vládnout) 

- v demokracii vládli plnoprávní občané bez ohledu na urozenost (=na příslušnost k významné rodině) 

- někde tyranida vystřídána oligarchií (= vláda nejbohatších) 

- nejsilnější městské státy: Sparta a Athény 
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – prostudovat - vypracovat – vlepit do sešitu 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ŘECKÉ MĚSTSKÉ STÁTY: 

 

SPARTA 

- jižní část ostrova Peloponés 

- tvrdý vojenský výcvik (od dětství, slabé děti zabíjeny) 

o spartanská výchova – důraz na zdatnost, statečnost 

- umění a věda se téměř nepěstovaly 

- peloponéský spolek = vojenský spolek městských států, výsadní postavení Sparty 

- správa státu: viz graf na s. 81. v učebnici 

 

ATHÉNY 

- zkušení zemědělci, řemeslníci, obchodníci 

- politik Drakón – vydal velmi přísný zákoník 

- politik Solon (6. stol. př.n.l.): 

o rozdělil Athéňany do 4 majetkových tříd (podle toho pak byli zařazeni ve 

vojsku, zastávali úřady) 

o zrušil dlužní otroctví 

o vyhlásil amnestii (=prominutí trestů všem kromě vrahů a vlastizrádců) 

o nové míry a váhy 

o stříbrné mince 

- rozvoj umění literatury, filosofie 

- správa státu: viz graf s. 83 v učebnici 

- později vláda lidu (= demokracie) 

- filosofie (=láska k moudrosti) – filosofové = mudrcové (Sókratés, Platón, Aristoteles) 

 

zápis: STAROVĚKÉ ŘECKO 

OBDOBÍ: 5) VRCHOLNÉ OBDOBÍ ŘECKA UČEBNICE s. 83.-86. 

(= Klasické období) 
                (5. – 4. století př. n. l.) 

ŘECKO – PERSKÉ VÁLKY (490 – 449 př.n.l.) 

Kdo to byli Peršané? 

PERSIE = starověký stát na Předním východě 

- Kýros Veliký (pol. 6. stol. př.n.l.) 

o vybudoval území říše od Malé Asie po řeku Indus 

o roku 539 př.n.l. dobyl Babylon 

- Dareios I. (5. stol. př.n.l.) 

o pokus ovládnout Řecko = řecko – perské války (pokračoval v nich jeho syn Xerxés) 

o rozdělení říše na menší správní celky 

- dobyta Alexandrem Makedonským ve 4. stol. př.n.l. 
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – prostudovat - vypracovat – vlepit do sešitu 

PRŮBĚH ŘECKOPERSKÝCH VÁLEK: 

- Malá Asie v závěru 6. stol. př.n.l. pod nadvládou Peršanů 

- povstání tamějších Řeků s pomocí Athéňanů bylo potlačeno 

- povstání záminkou k tažení do Řecka, které podnikl perský král Dareios I. 

- 1. bitva u Marathonu: 

▪ roku 490 př.n.l. 

▪ Athéňané pod vedením Miltiada zvítězili nad přesilou 

▪ o vítězství běžel do Athén informovat Feidippidés, krátce po doběhnutí 

zemřel (trasa 42 km – dnešní marathonský běh) 

- 2. bitva u Thermopyl: 

▪ roku 480 př.n.l. 

▪ Řekové v čele se Spartou a jejím králem Leonidem 

▪ Peršané s králem Xerxem zvítězili, zpustošili Athény 

- 3. bitva u Salaminy: 

▪ roku 480 př.n.l. 

▪ námořní bitva 

▪ v mělkých vodách u ostrova Peršané s loděmi s hlubokým ponorem prohráli 

- v dalších bitvách Peršané opakovaně poraženi 

- Řekové vytvořili námořní válečný spolek – v čele Athény, samostatnost členských států, 

společná pokladna 

- mír mezi Řeky a Peršany podepsán až roku 449 př.n.l. 

- podmínky: 

- Peršané nesměli s loděmi do Egejského moře 

- museli stáhnout ozbrojené síly z oblasti kolem pobřeží Malé Asie 

- zaručili samostatnost maloasijských řeckých měst 
 

ATHÉNY V DOBĚ PERIKLOVĚ (2. pol. 5. stol. př. n. l.) 

- vrchol demokracie 

- Periklés  

o nejvýznamnější státník (15 let byl stratégem) 

o zavedl vyplácení peněžitých odměn za vykonávání úřadů 

o stavební rozvoj Athén ( opevnění, přístav Pireus, chrámy ) 

-  na akropoli (= posvátný pahorek v Athénách) postaven mramorový chrám bohyně Pallas 

Athény = Parthenon UČEBNICE s. 85. 

- Athény byly kulturním střediskem východního Středomoří 

- slavné osobnosti: 

o filosofové – Sokrates, Platon, Aristoteles 

o historik – Thukydides 

o spisovatel – Xenofon 
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(6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – prostudovat - vypracovat – vlepit do sešitu 

 

PELOPONÉSKÁ VÁLKA    UČEBNICE s. 86. 

(431 – 404 př. n. l.) 

– vznik Athénského námořního spolku – z obavy před Peršany 

– obliba spolku poklesla (Athény využívají peníze pro sebe) 

– velký rozkvět Athén znepokojoval Spartu 

– spory se Spartou o to, kdo ovládne Řecko 

– peloponéská válka → Athénský námořní spolek proti Peloponéskému spolku (Sparta) → 

porážka Athén 

Kruté podmínky pro Athény po prohrané válce: 

1) Athéňané museli rozpustit námořní spolek a vstoupit do Peloponéského spolku 

vedeného Spartou 

2) Athény musely zničit loďstvo 

3) strhnout hradby 

4) v Athénách byla nastolena vláda 30-ti tyranů dosazených Spartou 

 

– Sparta je vítězem, ale také vyčerpána válčením = když se dva perou, třetí se směje == 

oslabení řeckých městských států využívá MAKEDONIE 

 

 

Pracovní list – Opakování – st. ŘECKO: 

ÚKOL 1: Vysvětli pojmy: 

a) POLIS = 

b) OLIGARCHIE = 

c) ARISTOKRACIE = 

d) DEMOKRACIE = 

e) TYRANIDA = 

ÚKOL 2: Které dva městské státy znáš? a)………………………………….   b) ………………………………… 

ÚKOL 3: Jak se nazývá mramorový chrám bohyně Pallas Athény: ……………………………………………… 

ÚKOL 4: Čím se zapsal do dějin Feidippidés? …………………………………………………………………………….. 

ÚKOL 5: Kdo to byli Dareios a Xerxés? ……………………………………………………………………………………… 

ÚKOL 6: Čím se proslavil Periklés? ……………………………………………………………………………………………. 

ÚKOL 7: Napiš jména tří Řeckých filosofů: ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


