
KLASA 5 ..................................................
TEST – „Dziedzictwo starożytności „

1. Rozwiąż krzyżówkę .

1.Inaczej sztuka teatralna.
2. Sztuka o treści poważnej, smutnej.
3. Rozmowa między aktorami.
4. Inaczej przedstawienie.
5. Bóg, dzięki któremu narodził się teatr.
6. Sztuka o treści wesołej, zabawnej.
7. Okrągły plac otoczony półkolem siedzisk.
8. But na wysokiej podeszwie noszony przez
aktora.
9. Aktor zakładał ją na twarz.

2. Uzupełnij zdania, wpisuj ąc odpowiednio nast ępujące wyrazy :
republika, demokratyczne, faraon, obywatele, przedstawiciele.

W Egipcie nieograniczoną władzę posiadał ............. . W Atenach panowały rządy ............... ,
gdyż udział w ich sprawowaniu mieli wszyscy ...................... . Państwo, w którym najwyższe
władze są wybierane przez ogół ludności to ..................... . Polska jest krajem ...................... ,
gdyż ludność uprawniona do głosowania wybiera swoich ........................ sprawujących w jej
imieniu rządy. Łacińskiemu słowu .................- odpowiada polskie –rzeczpospolita.

3. Wymień trzy główne porz ądki (style), które obowi ązywały w architekturze
staro żytnej Grecji : ................................ , ................................. , ................................. .

4. Oblicz ile lat i ile wieków min ęło od pierwszych znanych nam igrzysk
staro żytnych do roku obecnego ?

Odp. Minęło ........ lat i ......... stuleci.

5. Wymień przynajmniej trzy konkurencje pi ęcioboju
a) .....................................
b)......................................

c)......................................

6. Odpowiedz krótko na poni ższe pytania :

a) jakiego boga wiążemy z powstaniem teatru w Grecji ? ....................................
b) ku czci jakiego boga organizowano zawody sportowe w Grecji? .....................
c) gdzie odbywały się te zawody ? ................................
d) co było nagrodą dla zawodników ? .........................



7. Połącz liter ą pojęcia z odpowiednimi okre śleniami

A. kopuła __ świątynia siedmiu bogów
B. cyrk __ miejsce walk gladiatorów
C. Partenon __ brama na cześć zwycięskich wojsk
D. amfiteatr __ świątynia Ateny
E. Panteon __ obiekt do rozgrywania wyścigów konnych
F. łuk triumfalny __ dach o kulistym kształcie

8. Komu to zawdzi ęczamy ? Umie ść w tabeli poni ższe odkrycia i wynalazki :

pismo alfabetyczne, prawo, szkło, igła magnetyczna, papier, filozofia, cyfry, hieroglify
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