
Starověké kultury – osnova  

1a. Nalepte nebo nakreslete mapku/y nestarších civilizací, včetně klíčových míst (Ninive, Ur, Korint, 

Athény, Mykény, Kréta, Trója, Byzantion, Řím, Jeruzalém, Sinaj, Rudé moře, Nil, Soluň, Arrarat). 

1b. K uvedeným místům uveďte stručný popisek/informaci – co/kdo? 

2. Vznik a vývoj písma (datace, typ písma a jeho proměny, čím a na co se psalo, rozluštění) 

Egypt: 

Mezopotámie: 

Fénické písmo: 

Palestina: 

Řecko: 

3. Mytologie 

a) uveďte 2 konkrétní hrdiny starověkých mýtů: 

b) uveďte 2 konkrétní kolující témata starověkých mýtů: 

c) podejte definici mýtu (zaměřte se na obsah-téma, autorství, způsob podání): 

d) uveďte typická témata mýtů a zdůvodněte, proč právě tato: 

e) uveďte příklady mýtu z egyptské, sumerské, řecké a římské kultury: 

f) vyjmenujte a stručně charakterizujte nejznámější antické heroe (5): 

4. Starověké eposy 

a) definujte epos 

b) Mezopotámie: název eposu, hlavní hrdinové, hl. myšlenka eposu 

c) řecké eposy: autor, obd. vzniku, název, hl. hrdinové, hl. idea díla 

d) římský epos: autor, obd. vzniku, hl. hrdinové, hl. idea díla, inspirace jiným dílem 

5. Lyrické žánry 

a) hymnus: definice, př. z Egypta 

b) milostná lyrika: př. z Řecka, autor 

c) anakreontská lyrika: vysvětlit, autor 

d) římská lyrika (vrcholné období): 3 autoři, názvy sbírek 

6a. Řečnictví 



a) Řecko      b) Řím 

6b. Dějeprava/historici řečtí a římští: 

6c. Právo 

a) Mezopotámie:     b) Řím 

6d. Bajky: kdo, definice žánru:: 

7. Antické drama 

a) řecká tragédie – definice žánru, stavba dramatu – kompozice, 3 autoři, díla, hl. idea děl 

b) komedie řecká a římská – představitelé + dílo 

c) vymezte pojmy: amfiteátr /cirk / divadlo 

8. Vysvětlete stručně následující pojmy: 

jablko sváru:…………………………………………………………………………….…… 

danajský dar:………………………………………………………………………………… 

duha:…………………………………………………………………………………………….. 

Tantalova muka:…………………………………………………………………….……... 

sisyfovská práce: …………………………………………………………………….…….. 

Achillova pata:……………………………………………………………………………….. 

9. Bible 

a) co je Bible 

b) složení Bible 

c) vznik Bible (kde, kdy, kdo) 

d) jazyk/y Bible 

e) stěžejní starozákonní příběhy (názvy, stručně obsah) 

f) Píseň písní: kde, o čem, žánr, idea 

g) skladba N.Z. 

h) objasnit pojmy: evangelium, epištola, apoštol, podobenství (+ příklady), apokryf 

ch) překlady Bible: kdo, kdy, do jakého jazyka 

i) Kralická bible: kde, kdy, kdo, proč 


