
Mapa i plan miasta do zadania 1. 

Mapa

Plan   

                                                                            Źródło: www.mojewycieczki.org

Zadanie 1. (2 p.)
Uzupełnij zdania wpisując brakujące informacje  wybrane spośród podanych.

• Na planie przedstawiono starożytne miasto 
……………………………………………….

                Babilon       Ateny        Rzym
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• Miasto to oznaczono na mapie numerem ………………

              1        2        3
Mapa i tekt do zadania 2. 

Mapa

Tekst

Herodot, Dzieje [fragment]

Jest wiele innych wielkich miast, lecz najsłynniejszym i najsilniejszym jest miasto, 
które tak wygląda: leży na wielkiej równinie i tworzy czworobok. Naprzód biegnie 
dookoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt 
królewskich łokci, a wysoki na dwadzieścia łokci mur. Muszę jeszcze zaznaczyć, do 
czego użyto uzyskanej z rowu ziemi. Kopiąc rów sporządzali jednocześnie cegły, 
wypalali je w piecach (…) Dookoła muru było ze sto bram, wszystkie ze spiżu. 
Miasto składa się z dwóch części, bo dzieli je rzeka.

Na podstawie: Herodot, Dzieje, t. I, przeł. S. Hammer, Warszawa 
1954.

Zadanie 2. (2 p.)
Uzupełnij zdania wpisując brakujące informacje  wybrane spośród podanych.

2



• W tekście opisano starożytne miasto ……………………………………………….

   Babilon       Ateny        Rzym

• Miasto to oznaczono na mapie numerem ………………

              1        2        3
Ilustracje do zadania 3.

Kolumny greckie

porządek joński porządek koryncki porządek dorycki

Zadanie 3. (1 p.)
Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie powstanie głównych porządków 
architektonicznych w starożytnej Grecji, to:

• porządek joński  porządek koryncki  porządek dorycki
• porządek dorycki  porządek koryncki  porządek joński 
• porządek koryncki  porządek joński  porządek dorycki 
• • • • porządek dorycki  porządek joński  porządek koryncki

Zadanie 4. (2 p.)
Uzupełnij zdania wpisując brakujące pojęcia
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• Starożytni myśliciele greccy poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące  natury 
świata i człowieka. To poszukiwanie i umiłowanie mądrości nazwano 

………………………………………… .

• Pomyślność starożytnych Aten zależała od mądrości i odpowiedzialności 
wszystkich obywateli państwa. Ustrój, w którym lud decyduje o losach państwa 
nazwano

………………………………………….
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Ilustracje do zadania 5.

1 2

3 4

Żródła:www. grecja.w.w.interia.pl; www.historiasztuki.com.pl; www.bestplacesforholiday.com;  
www.atheism.about.com

Zadanie 5 (1 p.)
Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.

Budowle wzniesione w starożytnych Atenach przedstawiono na ilustracjach 
oznaczonych numerami

• 1. i 2.
• 2. i 4.
• 1. i 3.
• 3. i 4.

Zadanie 6. (1 p.)
Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.

Powiedzenie mówić lakonicznie oznacza wypowiedź

• zagmatwaną i niezrozumiałą.
• zuchwałą i napastliwą.
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• długą i nie na temat.
• krótką i zwięzłą.
• 
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Ilustracja i tekst do zadania 7.

Źródło: M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Ćwiczenia źródłowe dla gimnazjum, Warszawa 
2002.

Herodot, Dzieje [fragment]

Chłop egipski nie musi ciężko pracować, ani orać bruzd pługiem, ani rozbijać skib 
łopatą, czy trudzić się jakąś inną pracą, bo rzeka sama wylewa i nawadnia pola. A po 
nawodnieniu spływa, a wtedy chłop sieje zboże, wypędza na rolę świnie, by wgniotły 
ziarno w ziemię, a potem czeka na żniwa.

Zadanie 7. (2 p.)
Napisz, czy zgadzasz się z opinią starożytnego historyka Herodota. Wypowiedź 
uzasadnij.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………

Zadanie 8. (2 p.)
Podaj nazwy opisanych rodzajów pisma używanych w starożytności.

• • • • Stosowany w Egipcie system znaków obrazkowych wykuwanych w kamieniu lub 
zapisywanych na papirusie.
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………………………………………………………

………..

• Stosowany w Mezopotamii system prostych znaków odciskanych rylcem na 
tabliczkach glinianych.

………………………………………………………
……….
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Ilustracja do zadania 9. 

Źródło: R. Kulesza, Historia. Podręcznik dla gimnazjów. Dzieje najdawniejsze i dawne do schyłku XIV 
wieku. Starożytność, Warszawa 1999.

Zadanie 9. (2 p.)
Podaj nazwę ludu, którego starożytne dzieje przedstawiono na mapie – wybierz 
nazwę spośród podanych. Napisz uzasadnienie swojego wyboru.

Egipcjanie          Żydzi         Fenicjanie        Babilończycy

Nazwa ludu  
……………………………………………………………………………………

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………

Zadanie 10. (3 p.)
Oceń, czy poniższe zdania dotyczące religii starożytnych Egipcjan są prawdziwe, 
czy fałszywe. Napisz Prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub Fałsz – jeśli jest 
fałszywe.

Zdania Prawda / Fałsz

1. Egipcjanie uznawali istnienie jedynego boga Re.  

2. Balsamowanie zwłok wynikało z wiary w życie pozagrobowe.
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3. Otaczano kultem siły przyrody – słońce i rzekę Nil. 

Ilustracje do zadania 11.

Źródło: www.greece.mrdonn.org

Zadanie 11. (6 p.)
Rozpoznaj bogów starożytnej Grecji. Uzupełnij tabelę – wpisz imię boga, atrybut 
i dziedzinę, którą się opiekował.

Numer
ilustracji Imi ę boga Nazwa atrybutu Dziedzina, 

któr ą się opiekował

1 Hermes

2 opiekun muzyki i poezji

3 pioruny

Zadanie 12. (4 p.)
Do podanych imion bogów starożytnej Grecji dopisz imiona odpowiadających im 
bogów rzymskich.

• Posejdon – …………………………………….

• Afrodyta – …………………………………….

• Hera – …………………………………….

• Hades – …………………………………….

Zadanie 13. (1 p.)
Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.

Powiedzenie syzyfowa praca oznacza pracę
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• wykonaną szybko i dobrze.
• atrakcyjną i przynoszącą zyski.
• ciężką i skazaną na niepowodzenie.
• przyjemną i zakończoną sukcesem.
Zadanie 14. (2 p.)
Podaj imiona przedstawionych postaci z mitologii starożytnej Grecji.

• Był tytanem, ojcem i nauczycielem ludzkości. Nauczył ludzi uprawiać rolę i budować 
domy. To dla nich ukradł bogom olimpijskim ogień i cierpiał przykuty do skał Kaukazu. 

…………………………………………………………………

• • • • Był herosem,  godnym synem boga Zeusa i śmiertelniczki Alkmeny. Został obdarzony 
nadludzką mocą i męstwem, dzięki którym wykonał dwanaście niezwykle trudnych 
zadań.

…………………………………………………………………

Tekst do zadania 15.

Na początku był Chaos. Niejedni widzieli w nim jakąś istotę boską, ale bez 
określonego kształtu inni mówili, ze to wielka otchłań, pełna siły twórczej. Z tej 
napełnionej otchłani, kryjącej w sobie wszystkie zarodki przyszłego świata, wyłoniły 
się dwa potężne bóstwa, pierwsza królewska para bogów: Uranos – Niebo i Gaja –
Ziemia. Oni dali początek wielu pokoleniom bogów. Z ich małżeńskiego związku 
wyszedł wielki ród tytanów, wśród których najstarszym był Okeanos, bóg potężnej 
rzeki. Młodszym rodzeństwem tytanów byli cyklopi i sturęcy.
Na podstawie: J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1994.

Zadanie 15. (3 p.)
Na podstawie tekstu uzupełnij schemat wpisując w wykropkowane miejsca 
brakuj ące informacje.
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Tekst i taśma chronologiczna do zadania 16.

Starożytni Grecy określali upływ czasu odnosząc wydarzenia do rozgrywanych co 
cztery lata igrzysk olimpijskich. Wydarzenie, które zgodnie z ówczesną rachubą lat 
rozegrało się w 769 r. p.n.e. według starożytnych Greków miało miejsce w trzecim 
roku II Olimpiady. Na taśmie chronologicznej oznaczono je literą X.

Zadanie 16. (1 p.)
Podaj rok, w którym rozegrało się wydarzenie, które zgodnie ze starożytnym 
sposobem oznaczania lat miało miejsce w drugim roku IV Olimpiady. 

…………………………….

Tekst do zadania 17. 

Nie dawano chłopców spartańskich najemnym wychowawcom i nie wolno było 
nikomu chować syna, jak mu się podobało, lecz natychmiast po ukończeniu szóstego 
roku życia brano wszystkich pod nadzór państwowy; podzieleni na drużyny żyli 
razem i nawykali do swego towarzystwa zarówno w trudach, jak i wczasach. Pisania 
uczyli się jako rzeczy przydatnej; zresztą całe wychowanie miało na celu karność, 
wytrwałość w trudach i waleczność. Dla nich wszystkich wojna była wytchnieniem od 
ćwiczeń wojennych. Maszerowali przy dźwiękach fletu równą falangą bez trwogi w 
duszy łagodnie i pogodnie prowadzeni pieśnią. 

Na podstawie: Plutarch, Żywot Likurga, [w:] J. Tazbirowa, E. Wipszycka, Historia I. Starożytność. 
Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1999.

Zadanie 17. (3 p.)
Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwą 
odpowiedź spośród podanych. 

Opisany sposób wychowania stosowano w 1. ____. Chłopcy w wieku szkolnym byli 

oddawani na wychowanie 2. ____. Celem takiego wychowania było przygotowanie 

chłopców do 3. ____.

1. A. starożytnym Rzymie B. starożytnych Atenach C. starożytnej Sparcie
2. A. swoim rodzicom B. urzędnikom państwowym C. najemnym wychowawcom
3. A. służby wojskowej B. działalności artystycznej C. udziału w rządzeniu 

     państwem
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Tekst do zadania 18.

Były zatem trzy składniki władzy państwowej: konsulowie, senat i lud. Konsulowie, 
póki z legionami nie wyruszą w pole decydują o wszystkich sprawach publicznych. 
Bo wszyscy inni urzędnicy, z wyjątkiem trybunów ludowych, są im podwładni i ich 
słuchają.

Na podstawie: Polibiusz, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Nr 3, oprac. L.T. Błaszczyk. 
Warszawa 1961.

Zadanie 18. (1 p.)
Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.

Przedstawiony opis dotyczy sposobu sprawowania władzy w starożytnym państwie

• ateńskim.
• egipskim.
• rzymskim.
• spartańskim.

Zadanie 19. (3 p.)
Uzupełnij zdania dotyczące antycznego teatru – wpisz brakujące informacje 
wybrane spośród podanych.

• Teatr narodził się w ……………………………………………….

                           Babilonie       Grecji       Rzymie

• Swoje początki wziął ze świąt ku czci boga wina 
……………………………......................

    Dionizosa         Aresa         
Hefajstosa    

• • • • Miejsce przeznaczone do wystawiania sztuk teatralnych to 
………………………………

amfiteatr         stadion         
agora

Zadanie 20. (1 p.)
Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.

Podstawowe zasady współczesnego prawa europejskiego wywodzą się z prawa
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• greckiego.

• babilońskiego.

• żydowskiego.

• rzymskiego.

• • • • 
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Zadanie 21. (3 p.)
Oceń, czy poniższe zdania dotyczące wpływu kultury starożytnej na współczesną 
Polskę są prawdziwe, czy fałszywe. Napisz Prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, 
lub Fałsz – jeśli jest fałszywe.

Zdania Prawda / Fałsz

1. Słowa: komedia i tragedia pochodzą się z języka greckiego. 

2. Cyfry używane do zapisywania wieków powstały w Mezopotamii. 

3. Pismo polskie wywodzi się z alfabetu łacińskiego.  

Ilustracja do zadań 22. i 23.

Źródło: www. etc.usf.edu

Zadanie 22. (2p.)
Uzupełnij zdania, wpisując w wykropkowane miejsca brakujące informacje.

• Nazwa starożytnej budowli przedstawionej na ilustracji to 
………………………………...

• Państwo, w którym powstały pierwsze tego typu budowle to 
……………………………...

Zadanie 23. (1 p.)
Napisz, do czego służyła budowla przedstawiona na ilustracji.

…………………………………………………………………………………………

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

Teksty do zadania 24. 

• Był ubogim mieszkańcem Rzymu. Od wielu lat nie pracował i nie posiadał 
żadnego majątku. Jako obywatel korzystał z opieki państwa: otrzymywał darmową 
żywność i igrzyska.  

• Jego los zależał od dowódcy legionu, pod którego komendą służył. Uczestniczył 
w wyprawach zbrojnych przynoszących chwałę Rzymowi a żołnierzom łupy i 
nadania ziemi. 

• Walczył na arenie i był wielbiony przez lud rzymski. Kilka lata wcześniej został 
pojmany przez Rzymian w wojnie z Galami i sprzedany do szkoły gladiatorów w 
Kapui.

• Pracował w kopalni. Przy pomocy prymitywnych narzędzi wydobywał złoto.  Był 
głodny i zmęczony, a jego życie zależało od woli pana. Wyzwolenie mogła mu 
przynieść tylko śmierć.

Zadanie 24. (1 p.)
Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.

Sytuację niewolników w starożytnym Rzymie przedstawiają opisy oznaczone 
numerami

• 1. i 2.
• 2. i 3.
• 3. i 4.
• 4. i 1.
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