
Drodzy Uczestnicy  XVII edycji  MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! 
 
Zapraszamy Was do przygody z historią epoki starożytnej. Przed Wami zadania  
   
o różnej skali trudności. Uważnie czytajcie polecenia. Czytelnie zapisujcie odpowiedzi.                   

      
Powodzenia ! 

 
Polecenie 1 (0-1) 

Starożytni Egipcjanie uważali, że Egipt jest: 

a) darem boga Ra; 

b) darem Nilu; 

c) darem pustyni. 

Polecenie 2 (0-1) 

Mieszkańcy starożytnej Mezopotamii ujarzmili rzeki: 

a) Tyber i Eufrat; 

b) Tygrys i Jordan; 

c) Eufrat i Tygrys. 

Polecenie 3 (0-1) 

W Mezopotamii pisano na: 

a) papirusie; 

b) glinianych płytkach; 

c) pergaminie. 

Polecenie 4 (0-1) 

Rzymianie budowali: 

a) zikuraty; 

b) mastaby; 

c) wille. 

Polecenie 5 (0-1) 

Cement wynaleźli: 

a) Rzymianie;  

b) Grecy; 

c) Sumerowie. 

Polecenie 6 (0-1) 

Wiszące ogrody znajdowały się w: 



a) Jerozolimie; 

b) Babilonie; 

c) Memfis. 

Polecenie 7 (0-1) 

Nawadnianiu pól służył system: 

a) demokratyczny; 

b) irygacyjny; 

c) filozoficzny. 

Polecenie 8 (0-3) 

Uzupełnij zdania: 

Starożytni Grecy uprawiali ……………… i winorośl, a także jęczmień oraz warzywa. 

Hodowali woły i …………… . Wiele produktów musieli sprowadzać. Greckie statki 

handlowe żeglowały po całym Morzu …………………………… . 

Polecenie 9 (0-1) 

Wpisz na osi czasu legendarną datę założenia Rzymu. 
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lata naszej ery

lata przed naszą erą
 

Polecenie 10 (0-6) 

Przyporządkuj podane atrybuty bogom greckim: 

łuk i strzały ................................ 

lira ............................................... 

piorun ......................................... 

trójząb ........................................ 

kłosy zboża ............................... 

waga .......................................... 

 

           Posejdon,         Eros,          Temida,          Dzeus,            Demeter,         Apollo 

Polecenie 11 (0-3) 

Połącz prawidłowo miejsce, do którego, według mitologii, Grek trafiał po śmierci ze 

sposobem, w jaki żył na ziemi. 

Miejsce Grecy 



A Tartar 1 Bohaterowie 

B  Pola Elizejskie 2 Przestępcy 

C Kraina  Cieni 3 Zwykli ludzie 

 

A ..... ,             B ..... ,             C ..... . 

Polecenie 12 (0-4) 

Rozpoznaj bohaterkę lub bohatera mitu po opisie. 

a) Wyskoczyła z głowy Dzeusa ............................... . 

b) Otworzyła puszkę kryjącą nieszczęścia i troski ............................. . 

c) Młodzieniec zakochany w swoim odbiciu ........................... . 

d) Rogaty mieszkaniec Labiryntu ................................... . 

Polecenie 13 (0-5) 

Uzupełnij tekst. 

Wesoły satyr miał kopytka i .................. różki. Dostojny centaur był w połowie ............... . 

Cyklop straszył jednym, czujnym ..................... . Czarowały śpiewem i machały ................. 

ogonem. Upiornej Meduzie zamiast włosów z głowy wyrastały ....................... . 

Polecenie 14 (0-2) 

 

 

Oceń, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. 

a) Oba obiekty znajdują się w starożytnym Egipcie, w Gizie.  P   /   F 

b) Obiekty przedstawione na obu zdjęciach to grobowce.  P   /   F 

 

Polecenie 15 (0-4) 

Uzupełnij zdania. 

Grek w starożytności mógł chodzić do teatru nie częściej niż dwa razy w ………,  podczas 

świąt ku czci boga …………………  Aktorami byli tylko …..................... , nosili na twarzach 



maski, a na nogach buty na grubych podeszwach, czyli .......................... .  

 

Polecenie 16 (0-5) 

a) Igrzyska Olimpijskie odbywały się na Olimpie / w Olimpii na Peloponezie.  

b) Okres pomiędzy igrzyskami / olimpiadami Grecy nazywali olimpiadą / igrzyskami. 

c) Podczas zawodów nie obowiązywała / obowiązywała zasada sportowej rywalizacji. 

d) Pierwszego dnia igrzysk zapalano ogień przy ołtarzu Aresa / Zeusa. 

e) Jedną z nagród dla zwycięzcy był złoty wieniec  / wieniec oliwny.  

 

Polecenie 17 (0-2) 

Oceń czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. 

W obu budowlach odbywały się walki gladiatorów.  P  /  F 

 

Polecenie 18 (0-3) 

Wpisz definiowany wyraz. 

a) …………………………… – ustrój polityczny w starożytnym Rzymie, gdy państwem 

rządzili urzędnicy wybierani przez obywateli.   

b) …………………………....   -  demokratyczna instytucja, której wszyscy członkowie 

poprzez głosowanie decydowali o najważniejszych sprawach Aten. 

c) ...............................................  - pełnoprawny obywatel Sparty. 

  

Polecenie 19 (0-1) 

Izyda i Ozyrys to małżeństwo bogów pochodzących ze starożytnego ...................... . 

Polecenie 20 (0-3) 

Ustal, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, zaznaczając odpowiednią literę. 

a) Na ateńskiej agorze odbywały się targi niewolników, w większości byli to jeńcy wojenni 

oraz kobiety i dzieci przywiezieni przez handlarzy, ich los zależał od właściciela – 



najtrudniej było zakupionym do pracy w kopalniach srebra.     P  /  F 

 

b) Wszyscy mieszkańcy Aten – mężczyźni, kobiety, obywatele i przybysze, wolni i 

niewolni, mieli prawo składać ofiary bogom i uczestniczyć w obrzędach religijnych. P  /  F 

 

c) Kobiety w starożytności miały takie same prawa jak mężczyźni.   P  /  F 

 

Polecenie 21 (0-3) 

 

1 ...........................................          2 .............................................        3  ........................................ 

Wybierz poprawny podpis do każdej ilustracji. 

Król Salomon,  Faraon Tutenchamon,  Faraon Ramzes II , Król Gudea, Król Tarkwiniusz  

 

Polecenie 22 (0-1) 

Wskaż informację niezgodną z legendą o założeniu Rzymu.  

a) Rzymianie uważali się za potomków boga wojny Marsa. 

b) Romulus był założycielem i pierwszym królem Rzymu. 

c) Romulusa i Remusa wykarmiła niedźwiedzica. 

Polecenie 23 (0-2) 

Wodociąg to po łacinie  ........................... . 

Rynek to po łacinie  ........................... . 

 

Polecenie 24 (0-1) 

Zaznacz literą M zadania „matki rodziny” w starożytnym Rzymie. 

a) prowadzenie domu i opieka nad dziećmi .............  

b) sprawowanie dożywotniej władzy nad członkami rodziny ............  



c) decydowanie, czy nowo narodzone dziecko ma być porzucone ........... 

 

Polecenie 25 (0-3) 

Wybierz urzędnika lub dostojnika rzymskiego, któremu mógłbyś zadać poniższe pytanie.   

a) Co to znaczy, że jest pan nietykalny? …………………… 

d) Dlaczego sprawuje pan rządy tylko przez pół roku? ……………….. 

c) W jaki sposób w czasie wojny łączy pan obowiązki rządzenia państwem z funkcją 

dowódcy armii ? ……………………. 

     konsul,                    senator,                      trybun ludowy,                        dyktator 

 

Polecenie 26 (0-2) 

Z listu filozofa Seneki wywnioskuj, jak zazwyczaj traktowano w Rzymie niewolników.  

"Z radością dowiedziałem się, że po przyjacielsku żyjesz ze swoimi niewolnikami. Bardzo 

to przystoi  twemu wykształceniu. „Są to niewolnicy”. Owszem, lecz i ludzie. „Są to 

niewolnicy”. Owszem, lecz i współtowarzysze. „Są to niewolnicy”. Owszem, lecz i 

przyjaciele. Ja śmieję się z tych, którzy za poniżenie mają obiadowanie z niewolnikiem." 

                                                                            Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, I wiek n.e. 

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

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

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

 

 

Polecenie 27 (0-4) 

Ilustracje przedstawiają symbole judaizmu. Podpisz je. Pierwszą literę już wpisano. 

 

A...........  P.....................         M .......................           T.........................        D............................ 

 


