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Zadania wybrała i opracowała Magdalena Bliźniak 

Doradca metodyczny historii MSCDN Warszawa 

   Drogi Uczestniku  XV edycji  MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! 

   Zapraszamy Cię do przygody z historią epoki staroŜytnej. Przed Tobą zadania  
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  o róŜnej skali trudności. UwaŜnie czytaj polecenia. Czytelnie zapisuj odpowiedzi.                   

     Powodzenia ! 

Zadanie 1 (0-12) 
Zaznacz prawidłową odpowiedź: 
 

A. Najbardziej powszechnym elementem kultury rzymskiej w kulturze 
europejskiej jest: 

a) system cyfr rzymskich 
b) alfabet łaciński 
c) technika budowania dróg 
d) architektura rzymska 

 
B. Trwałym osiągnięciem Rzymian, z którego korzystamy obecnie, jest: 
a) teatr 
b) prawo 
c) medycyna 
d) filozofia 

 
C. Jedno z wydarzeń z historii staroŜytnej Grecji włączono do współczesnych 

dyscyplin sportowych, jest to: 
a) pankration 
b) bieg olimpijski 
c) bieg maratoński 
d) biatlon 

 
D. Która cecha łączy staroŜytne igrzyska olimpijskie i współczesne olimpiady?: 
a) pokój ogłaszany na czas igrzysk 
b) czteroletni odstęp między zawodami 
c) to, Ŝe odbywają się w Grecji 
d) bieg ze zniczem zapalonym w Olimpii 

 
E. W teatrze greckim wystawiano: 
a) komedie i tragedie 
b) tylko tragedie  
c) dramaty i komedie 
d) tylko komedie 

 
F. Które z podanych wyraŜeń, uŜywanych współcześnie, związane jest z 

Aleksandrem Wielkim? 
a) wrócić z tarczą lub na tarczy 
b) przeciąć węzeł gordyjski 
c) mówić lakonicznie 
d) stajnia Augiasza 

 
G. Jaki związek ma słowo papier z egipskim papirusem? 
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a) papirus i papier to rośliny 
b) z papirusu wyrabiano papier 
c) na papierze i papirusie moŜna pisać 
d) papirus to staroegipska nazwa papieru 
 
H. Mieszkańców staroŜytnej Mezopotamii wspominamy, gdy: 
a) obliczamy czas 
b) piszemy 
c) mierzymy odległości 
d) waŜymy 

 
I. Sposób sprawowania władzy, w którym biorą udział wszyscy obywatele 

państwa, nazywamy: 
a) monarchicznym 
b) demokratycznym 
c) arystokratycznym 
d) dyktaturą 
 
J. WskaŜ  budowlę, która nie jest wzorowana na architekturze staroŜytnej: 
α) łuk triumfalny 
β) piramida 
χ) gotycka katedra 
δ) arkadowy dziedziniec 
 
K. Cement wymyślili staroŜytni: 
a) Grecy 
b) Egipcjanie 
c) Rzymianie 
d) Babilończycy 
 
L. Słowo  „alfabet” pochodzi z języka: 
a) łacińskiego 
b) greckiego 
c) egipskiego 
d) perskiego 

Zadanie 2 (0-5) 

Ustal, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe zakreślając właściwą literę F lub P: 

a) Władza faraona była niczym nieograniczona.  F / P 

b) Sąd skorupkowy, czyli ostracyzm przeprowadzano w Republice 
Rzymskiej.  F / P 

c) Senator, trybun ludowy i strateg to urzędnicy rzymscy. F / P 

d) MojŜesz nie był królem śydów. F / P 

e) Mieszkańcy Babilonu wybierali swojego władcę poprzez głosowanie na 
zgromadzeniu ludowym . F / P 
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Zadanie 3 (0-5) 

W miejsce kropek wstaw odpowiedni wyraz z ramki w poprawnej formie: 

a) Ania  ………………  na schronisko dla bezdomnych zwierząt.  

b) W razie kłopotów zagranicą  moŜesz zwrócić się o pomoc do polskiego 
…………..  . 

c) Prezydent   ..……………..  ustawę o systemie oświaty. 

d) Moi rodzice to prawdziwi  …………..., karzą mi codziennie sprzątać pokój. 

e) Programy telewizyjne naleŜałoby  ………………….., tak wiele tam brzydkich 
wyrazów. 

   zawetować,    konsul,    ocenzurować,    prokurator,    kwestować,    tyran,    reanimować  

 

Zadanie 4 (0-6) 

Podkreśl wyrazy, które są związane z wojną trojańską: 

Leonidas,  Homer,  Issos,  Ilion,  Achilles, Termopile, Helena,  Iliada,  Parys, Perykles. 

 

Zadanie 5 (0-7) 

Połącz prawidłowo liniami pary małŜeńskie bogów: 
 
MąŜ                                  śona     

Anu                                Persefona 

Jowisz                            Afrodyta 

Ozyrys                            Hera 

Hades                              Junona 

Ra                                     Isztar 

Hefajstos                         Izyda                                

Zeus                                 Nut 

Ares 

 

Zadanie 6 (0-10) 

A.  Odgadnij imię boga greckiego lub rzymskiego  na podstawie podanych 
informacji. 

a) Grecki bóg mórz i oceanów.  …………………… 

b) Grecki bóg światła, opiekun Muz. …………………. 

c) Rzymska bogini, opiekunka ogniska domowego. ………………….. 
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d) Grecka bogini łowów. ………………………. 

e) Grecka bogini mądrości. ………………. 

f) Rzymski bóg miłości.  …..…… 

g) Grecki bóg kupców i złodziei. ……………… 

 

    B.  Odgadnij imię boga egipskiego na podstawie jego wizerunku: 

 

                                                         
 

a) Bóg pisarzy przedstawiany pod dwoma postaciami . ………………… 

 

                                                                               
b)Bóg mumifikacji. …………………                            c) Bób zmarłych. ……………... 
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Zadanie 7 (0-2) 

 
Oto  model naszego układu planetarnego. Czyje imiona noszą planety? 

…………………………………………………………………………………… 

Zadanie 8 (0-12) 

Odpowiedz na pytania zamieszczone pod zdjęciami: 

A           

a) Jak nazywa się budowla, którą przedstawiają obie ilustracje? …………………. 

b) Gdzie się znajduje? …………………… 

c) Komu poświęcona jest największa świątynia widoczna na obu ilustracjach i 
jaka nosi nazwę? ………………………………..  …………………………… 

B                            

a) Jakie miasto przedstawia pierwsza ilustracja? …………………………. 

b) Dwie następne ilustracje przedstawiają fragment świątyni czy murów obronnych? 
……………………………………………………………….. 
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C                            

a) W jakim mieście znajduje się ten zabytek? ……………………………………. 

b) Jak się współcześnie nazywa?  ……………………………… 

c) Jakiej budowli jest pozostałością? ……………………………. 

 

D                                     

a) W jakiej miejscowości znajdują się oba zabytki? …………………. 

b) Co przedstawiają fotografie?   ..…………………   …………………….. 

 

E                 

a) Jaka cywilizacja stworzyła te budowle? ………………………………….. 

b) Jak się nazywają i jakie było ich przeznaczenie ? Odpowiedz po kolei. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………... 

Zadanie 9 (0-3) 

Podkreśl trzy obiekty, które zobaczysz spacerując po staroŜytnym Babilonie. 

zikkurat 

stela Hammurabiego 

wiszące ogrody  

Forum Romanum 

pałac Heroda 

bazylika 

termy 

katakumby 

świątynia Salomona

Zadanie 10 (0-1) 
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Schemat przedstawia przenikanie się kultur. Jak nazywa się kultura powstała w 
wyniku połączenia kultury helleńskiej z kulturą 
staroŜytnego wschodu?

 
 

……………………………………………

 

 

 

Zadanie 11 (0-1) 

Zaznacz, czego Twoim zdaniem zabrakło w surowym wychowaniu spartańskim: 

a) przygotowania do znoszenia trudów 
b) współczucia dla słabszych i chorych 
c) wychowania w posłuszeństwie 
d) gotowości  do poświęceń 

Zadanie 12 (0-3) 

Zaznacz zadania, „ojca rodziny” w staroŜytnym Rzymie. 

α) dbanie o dom, opieka nad dziećmi 
β) sprawowanie władzy nad członkami rodziny 
χ) przędzenie i tkanie 
δ) decydowanie o porzuceniu dziecka 
ε) rozporządzanie majątkiem rodziny 

Zadanie 13 (0-3) 
Napisz, kto posługiwał się pismem przedstawionym na zdjęciu, wg wzoru: 

                                                             

…………….                  ………….                  ………….                         śyd 

Zadanie 14 (0-3)  

 

  

Na mapie basenu Morza 
Śródziemnego  zaznacz: 
literą G – Grecję,  
literą E – Egipt, 
literą R – Rzym.
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KARTA ODPOWIEDZI kl. V 

Nr 
zad. 

Poprawna odpowiedź Punktacja 

1 A.    b) 
B .    b) 
C.     c) 
D.    b)   
E .    a) 
F.     b) 
G .    c) 
H.    a) 
L.     b) 
J .     c) 
K.     c)  
L.     b) 
 

0-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem 12 

2 a)  P 
b)  F 
c)  F 
d)  P 
e)  F 
 

0-1 
 
 
 
Razem 5 

3 a)  kwestowała 
b)  konsula 
c)  zawetował 
d) tyrani 
e)  ocenzurować 

0-1 
 
 
 
Razem 5 
 

4 Homer, Ilion, Achilles, Helena, Ilion, 
Parys 

0-1 
Razem 6 
 

5 Anu – Isztar 
Jowisz – Junona 
Ozyrys – Izyda 
Hades – Persefona 
Ra – Nut 
Hefajstos – Afrodyta 
Zeus - Hera 

0-1 
 
 
 
 
 
Razem 7 
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6 A. 

a) Posejdon 
b) Apollo 
c) Westa 
d) Artemida 
e) Atena 
f) Eros 
g) Hermes 
 
B. 
a) Thot 
b) Anubis 
c) Ozyrys 
 

0-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem 10 

7 Bogów  rzymskich 0-1 
 

8 A 
e) Akropol 
f) W Atenach 
g) Atenie, Partenon 

B 
d) Babilon 
e) Murów obronnych 

C 
e) W Jerozolimie 
f) Ściana Płaczu 
g) Świątyni Salomona 

D 
ε) Gizie 
φ) Piramida, Sfinks 

E 
M. Rzymska 
N. Akwedukt to wodociąg 

Łuk triumfalny budowano, by 
zwycięski wódz odbył triumf 
Koloseum to cyrk, w którym, 
m.in. odbywały się walki 
gladiatorów 
 

0-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem 12 
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9 zikkurat 

stela Hammurabiego 
wiszące ogrody 

0-1 
 
Razem 3 
 

10 Hellenistyczna 
 

0-1 

11 b) 
 

0-1 

12 b) 
d) 
e) 

0-1 
 
Razem 3 
 

13 Mieszkaniec Babilonu (Mezopotamii, 
Sumer) 
Egipcjanin 
Grek 

0-1 
 
 
Razem 3 
 

14 Poprawne wpisanie litery 0-1 
Razem 3 

   
 
Razem 82 

 

Uwaga: Za kaŜdy poprawnie wykonany podpunkt uczeń otrzymuje 1 
punkt. 


