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Scenariusz lekcji historii, klasa VI  
 
 

Temat: TURNIEJ WIEDZY O STAROŻYTNOŚCI 
 
 
Cele zajęć: 

• Sprawdzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy o świecie starożytnym; 
• właściwe rozumienie i umiejętne posługiwanie się terminologią historyczną; 
• ćwiczenie szybkości kojarzenia; 
• ćwiczenie umiejętności pracy w grupie; 
• ćwiczenie umiejętności działania zgodnie z przyjętymi zasadami; 
• wspólne przeżywanie sukcesów. 

 
 
Przebieg zajęć: 
 

1. Czynności porządkowe: sprawdzenie listy, pracy domowej, przygotowanie sali 
lekcyjnej do pracy w grupach. 

2. Zapoznanie uczniów z zasadami turnieju (zapisanie ich na tablicy): 
 

Zasady turnieju 
 

� Odpowiedzi udziela lider grupy wyłącznie na znak prowadzącego; 
� Gotowość do udzielenia odpowiedzi sygnalizujemy poprzez podniesienie do 

góry chorągiewki z napisem „WIEM!”; 
� Za każdą dobrą odpowiedź grupa otrzymuje 1 punkt; 
� Nie przekrzykujemy się nawzajem; 
� Pamiętamy o zasadach „fair play”; 
� Pamiętamy o tym, że pracujemy grupowo, nie indywidualnie; 
 

3. Podział na grupy, wybór liderów. 
4. Przeprowadzenie kolejnych rund konkursu. 
 
a) CO TO ZA PAŃSTWO? 
 

Pytania 
 

• Historię tego państwa podzielono na okresy Starego, Średniego i Nowego 
Państwa. 

• Jednym z reformatorów ustroju tego państwa był Solon. 
• Państwo to zwyciężyło z Atenami w wojnie peloponeskiej, dzięki pomocy 

Persji, po 27 latach walki. 
• Państwem tym władał Filip II i jego syn Aleksander. 
• Państwo to prowadziło wojny z Kartaginą zwane wojnami punickimi. 



• Państwo zwycięskie w bitwie pod Termopilami w 480 roku p. n. e.  
• Państwo, które podbiło Egipt w 30 roku p. n. e.  
• Wojskami tego państwa dowodził Hannibal. 
• Królem tego państwa był Leonidas, znany z wojen perskich. 
• Jednym z najważniejszych urzędów w tym państwie był urząd stratega. 
• Władca tego państwa był uważany za ucieleśnienie boga Horusa na Ziemi. 
• Dzięki hoplitom i falandze wygrali w bitwie pod Maratonem w 490 roku  
p. n.e. 
• W państwie tym pełnoprawnymi obywatelami stawali się mężczyźni w wieku 

30 lat. 
• Według legendy państwo to założone zostało w 753 roku p. n. e. 
• Władca tego państwa zapoczątkował okres hellenizmu w starożytnym świecie. 
 

b) MIX PYTAŃ DO WYBORU 
 

Pytania 
 

• Ile lat temu powstało państwo Egipt? 
•  Jak Grecy nazywali swój kraj? 
• Co to jest falanga? 
• Ile lat żył Aleksander Wielki? 
• Czyimi synami byli Remus i Romulus? 
• Co oznacza termin geruzja? 
• W jaki sposób działał sąd skorupkowy? 
• Co to były urny kanopskie? 
• Z czym kojarzy Wam się termin „idy marcowe”? 
• Jakie imię nosił pierwszy faraon? 
• Jak nazywał się wykaz praw w Rzymie? 
• Ile lat musiał mieć obywatel Sparty, aby móc zostać członkiem Rady 

Starszych? 
• Które państwo greckie było większe: Sparta czy Ateny? 
• Jak nazywali się urzędnicy rzymscy, którzy zajmowali się finansami? 
• Jaka legenda wiąże się z bitwą pod Maratonem? 
• Co wiecie o wychowaniu spartańskim? 
• Jak zginął Hannibal? 
• Czym zajmował się trybunał plebejski w Rzymie? 
• Jak nazywał się pierwszy cesarz rzymski? 
• Kim byli hoplici? 
    

c) WYŚCIG KRZYŻÓWEK 
 
Wojny Greków z Persami – wszystkie trzy grupy otrzymują krzyżówkę do rozwiązania. 
Wygrywa ta, która zrobi to najszybciej. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nazwa wąwozu w środkowej Grecji – symbol bohaterstwa. 
2. Nazwisko dowódcy wojsk greckich walczących pod Maratonem. 
3. Nazwa państwa, które zaatakowało Grecję w V wieku p. n. e. 
4. Król Sparty walczący w wąwozie Termopile. 
5. Miasto – państwo greckie zaatakowane przez Persów . 
6. Domagał się budowy floty. 
7. Miejsce bitwy morskiej w wojnie Greków z Persami.                            

 
d) LOSOWANE POLECENIA 
 

Polecenie 1 
 
Nazwijcie organa władzy odpowiadające opisom w tabeli. 
 
 
 

SPARTA REPUBLIKA RZYMSKA 
- stali na czele państwa  (rola kapłanów, dowódców armii) 
……………………………………………………………. 

- posiadali najwyższą władzę, dowodzili 
armią………………………………………. 

- byli wybierani dożywotnio, po ukończeniu 60ciu lat  
…………………………………………………………….. 

- posiadali władzę opiniodawczą, byli 
najbardziej doświadczeni w państwie 
……………………………………………... 

- byli wybierani co roku, było ich 5ciu…………………… 
 

- czuwali nad obyczajami………………….. 
- czuwali nad przestrzeganiem prawa 
…………………………………………….. 
- odpowiadali za finanse…………………... 
- powoływany w przypadku zagrożenia 
…………………………………………….. 

- członkami byli wszyscy obywatele po zakończeniu 
służby wojskowej (po 30 roku życia) 
……………………………………………………………. 

- członkami byli wszyscy obywatele, 
zatwierdzali, ale nie proponowali uchwał 
……………………………………………... 

 - byli przedstawicielami plebejuszy, mieli 
prawo weta………………………………… 

 

         

         

      

        

     

           

        



 
Polecenie 2 

 
 
Połącz pojęcia z odpowiednimi określeniami 
 
1. DESPOTYZM                                                           a) Miasto zbudowane przez                     
                                                                                           Aleksandra Wielkiego 
 
2. PUNIJCZYCY                                                           b) Port Ateńczyków 
 
3. AKCJUM                                                                   c) Dowódca grecki w bitwie 
                                                                                            pod Maratonem 
 
4. ALEKSANDRIA                                                       d) Tak Rzymianie nazywali 
                                                                                            Kartagińczyków 
 
5. WESTALKA                                                              e) Miejsce, gdzie Oktawian 
                                                                                            pokonał Antoniusza 
 
6. MILTIADES                                                               f) Egipscy pisarze 
 
7. PIREUS                                                                       g) Nieograniczona władza 
                                                                                             faraona 
 
8. SKRYBOWIE                                                             h) Kapłanka rzymska 
 
 

Polecenie 3 
 
Uzupełnij tekst: 
 
Egipcjanie…………………….. ciała tworząc mumie. 
W Atenach panowały rządy ……………………………, gdyż udział w ich sprawowaniu 
mieli wszyscy ………………………………… 
Sztuka wymowy to ……………………………………. 
Nauczycielem Aleksandra Wielkiego był grecki myśliciel…………………………….. 
W momencie militarnego zagrożenia nieograniczoną władzę w Republice Rzymskiej 
przekazywano…………………………………………………… 
Spartańskie dzieci pozostawały pod opieką matki do……………………. roku życia. 
Rozpowszechnianie kultury greckiej nazywamy…………………………………….. 
                                                                                           
5. Podliczenie punktów, wyłonienie zwycięzców, wystawienie ocen. 
6. Rozmowa podsumowująca turniej.  

 
 
 

                                      (Turniej przeprowadzony został w klasie VI  22 października 2003 
roku) 


