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VI. ročník – distanční studium 

 

Antické Řecko 

 

1. Opakovací práce 

a) Dokonči věty 

1. Básník Homér napsal dva eposy, které vyprávějí o 

2. Řečtí bohové sídlili na hoře 

3. Nejvyšším řeckým bohem byl 

4. Mykénská civilizace zanikla příchodem kmene 

5. Heilóti je označení pro 

b)  Oprav chyby 

1. Řekové u jídla seděli. 

2. Nejvýznamnějším městem na Krétě byly Mykény. 

3. Poseidon byl voják. 

4. Odysseus unesl Helenu. 

5. Řecká kolonizace směřovala přes Černé moře. 

c) Vysvětli pojmy 

1. rétorika 

2. otrok 

3. chiton 

4. Akropolis 

5. Attika 
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Starověký Řím 
 
Osídlení Apeninského poloostrova : 

a) Jih – Řekové 
b) Jižně od Tiberu – Italikové (skupiny kmenů, např. 

kmen Sabinů), území Latium 
c) Severně od Tiberu – Etruskové (etruští králové 

vládnou v mnoha městech, která se nikdy nespojí), 
etruské umění = bronzová vlčice, ovládli je později 
Římané a museli užívat latinu 

 
Římané  

- snad původem obyvatelé uprchlí ze starověké Troji 
- potomci založí město Řím = r. 753 př.n.l. 
- později obyvatelé většiny Apeninského poloostrova 

 
Řím 

a) období etruských králů (753 – 510 př.n.l.) 
- město na sedmi pahorcích, vzniklo spojením 

několika osad 
- pověst o Romulovi a Removi 
- od 7. století př.n.l. v něm vládnou etruští králové 

etruskému i římskému lidi (populus Romanus), 
městská armáda, obyvatelstvo má práva podle 
výše majetku (hlasovat v senátu) a povinnosti 
(vybavit počet vojáků, nejbohatší 18x100 vojáků) 

- od 6. století př.n.l. boje mezi Římany a Etrusky 
- 510 př.n.l. vyhnán poslední etruský král 
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b)období římské republiky (510 př.n.l. – 31 př.n.l.) 
republika raná  

- boj mezi patriciji a plebeji 
- patricijové : pater = otec, vynikali původem a 

bohatstvím, vlastnili půdu, jen oni tvořili populus 
romanus a mohli rozhodovat o záležitostech 
městského státu Řím 

- plebejové : noví obyvatelé, bez politických práv, 
v armádě být mohli, nemohli pracovat v úřadech,… 

- 494 př.n.l. první odchod plebejů z Říma = není, kdo 
by pracoval, vyzváni k návratu = mohou si zvolit 
zástupce do senátu, který mohl vetovat zákon 
nevýhodný pro plebeje = tribun lidu 

- 449 př.n.l. druhý odchod plebejů z Říma, vyzváni 
k návratu = sepsání zákonů „Zákony 12 desek“ a ty 
zveřejněny na Foru 

- 287 př.n.l. zrovnoprávnění patricijů a plebejů 
(chudší i bohatší rodiny u obou skupin) 

republika vrcholná 
- boje za ovládnutí Apeninského poloostrova 
- rozkvět 
- punské války 

 


