
Sparta a Atény            Podtrhni správnou odpověď. 

Sparta se nachází na poloostrově Attika, Chalkidiky, Peloponés, Malá Asie. 

Výraz polis znamená velkou říši, městský stát, pole pro pěstování obilí. 

Původní obyvatelsko si podmanili Achájové, Dórové, Jónové. 

Heilóti byli  spartští otroci, aristokraté, obchodníci, nejvyšší úředníci.                          

Peníze razili Sparťáné zlaté, stříbrné, železné, měďěné. 

Jídlo si chlapci obstarávali i prací pro své velitele, krádežemi, prodejem oliv. 

Dívky byly schopné boje za své město, výcviku s chlapci, lidských obětí bohům. 

Falanga byla druh lodi, vojenský tábor,  sevřený bojový šik sestavený z mnoha vojáků. 

Hoplit byl bůh války, spartský bojovník, člen rady starších. 

Od 20 let Sparťané společně  jedli a spali, kolonizovali Malou Asii, házeli diskem a běhali. 

V čele Sparty byli/o 9 archontů, 2 králové, shromáždění svobodných mužů, dohlíželo na ně 5 eforů. 

Rada starších měla 28 zvolených mužů nad 50, 60, 70 let. 

O válce a míru rozhodovala/o 5 eforů, shromáždění svobodných mužů, rada pěti set. 

Ve Spartě se nepěstovalo téměř žádné náboženství, umění, řemeslo. 

Sparta velí  spolku Peloponéskému, Mykénskému, Minojskému, Perskému.  

Atény se pyšní Parthenonem,   nejslavnější řeckou věštírnou, horou Olymp. 

Do čtyř majetkových zón rozdělil obyvatelstvo v 6. století př. n. l. Perikles, Solon, Homér, Aristoteles. 

Příslušníci nejvyšších tříd si museli opatřit vlastní loď, jezdeckou zbroj a koně, štít a helmu. 

Solon také vykoupil občany z dlužního otroctví, povolil cizincům účast v politice, zakázal vývoz oliv. 

V čele Atén stálo 9 archontů, 9 aristokratů, 9 konzulů volených na jeden rok. 

Z bývalých archontů je volena na doživotí městská, aristokratická, aténská rada. 

Sněnu se mohli účastnit všichni bezúhonní občané nad 20, 30, 40 let = základ demokracie. 

Rada pěti set  velí vojsku za války, rozhoduje o zákonech, spravuje finace a věřejné budovy a chrámy. 

Symbolem Atén byla bohyně Héra, Afrodita, Pallas Aténa, Artemis, Hestia. 

Karyatidy jsou sochy žen sloužící jako sloupy, mince se sovou, šaty bohatých žen. 

Atéňané milovali jídlo, umění a literaturu a filozofii, bojové umění, sportovní soupeření. 



ŘEŠENÍ:              Sparta a Atény        

Sparta se nachází na poloostrově Attika, Chalkidiky, Peloponés, Malá Asie. 

Výraz polis znamená velkou říši, městský stát, pole pro pěstování obilí. 

Původní obyvatelsko si podmanili Achájové, Dórové, Jónové. 

Heilóti byli  spartští otroci, aristokraté, obchodníci, nejvyšší úředníci.                          

Peníze razili Sparťáné zlaté, stříbrné, železné, měďěné. 

Jídlo si chlapci obstarávali i prací pro své velitele, krádežemi, prodejem oliv. 

Dívky byly schopné boje za své město, výcviku s chlapci, lidských obětí bohům. 

Falanga byla druh lodi, vojenský tábor,  sevřený bojový šik sestavený z mnoha vojáků. 

Hoplit byl bůh války, spartský bojovník, člen rady starších. 

Od 20 let Sparťané společně  jedli a spali, kolonizovali Malou Asii, házeli diskem a běhali. 

V čele Sparty byli/o 9 archontů, 2 králové, shromáždění svobodných mužů, dohlíželo na ně 5 eforů. 

Rada starších měla 28 zvolených mužů nad 50, 60, 70 let. 

O válce a míru rozhodovala/o 5 eforů, shromáždění svobodných mužů, rada pěti set. 

Ve Spartě se nepěstovalo téměř žádné náboženství, umění, řemeslo. 

Sparta velí  spolku Peloponéskému, Mykénskému, Minojskému, Perskému.  

Atény se pyšní Parthenonem,   nejslavnější řeckou věštírnou, horou Olymp. 

Do čtyř majetkových zón rozdělil obyvatelstvo v 6. století př. n. l. Perikles, Solon, Homér, Aristoteles. 

Příslušníci nejvyšších tříd si museli opatřit vlastní loď, jezdeckou zbroj a koně, štít a helmu. 

Solon také vykoupil občany z dlužního otroctví, povolil cizincům účast v politice, zakázal vývoz oliv. 

V čele Atén stálo 9 archontů, 9 aristokratů, 9 konzulů volených na jeden rok. 

Z bývalých archontů je volena na doživotí městská, aristokratická, aténská rada. 

Sněnu se mohli účastnit všichni bezúhonní občané nad 20, 30, 40 let = základ demokracie. 

Rada pěti set  velí vojsku za války, rozhoduje o zákonech, spravuje finace a věřejné budovy a chrámy. 

Symbolem Atén byla bohyně Héra, Afrodita, Pallas Aténa, Artemis, Hestia. 

Karyatidy jsou sochy žen sloužící jako sloupy, mince se sovou, šaty bohatých žen. 

Atéňané milovali jídlo, umění a literaturu a filozofii, bojové umění, sportovní soupeření.  
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