
Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Antické státy aneb, co jsem se naučil(a)v loňském školním roce 
                                                                                  Jméno:                           
                                                                                  Datum vypracování: 
a) Můj odhad před vypracováním kvízu: 
Myslím, že správně odpovím na 9 – 10 otázek. 
Myslím, že správně odpovím na 6 – 8 otázek.
Myslím, že správně odpovím na 3 –  5 otázek.
Myslím, že správně odpovím na 1 –  2 otázky.
Myslím, že nezodpovím žádnou otázku.  

1. Název řeckého ostrova s nejstarší evropskou civilizací je:

2. Akropolis je a) řecké jídlo b) starověká plošná míra  c) pahorek v Athénách

3. Perikles byl a) řecký hrdina, který se proslavil v bojích s Trójou b) významný athénský úředník 
c) syn boha Dia a krásné Heleny

4. Současná olympijská disciplína mající svůj původ v jedné z řecko – perských válek je: 
a) skok do dálky b) hod oštěpem c) marathonský běh 

5. V peloponéské válce se střetly: a) Řecko a Persie b) Athény a Sparta c) Řecko a Řím

6. Pravdivé tvrzení je, že: a) Řím byl postupně královstvím, republikou a císařstvím
 b) v Římě vládli králové a po nich císařové c) v Římě vládli pouze císařové

7. Forum Romanum je: a) římské divadlo b) hlavní brána, kterou se vjíždělo do města Říma 
c) římské náměstí

8. Punské války probíhaly mezi: a) Římany a Peršany b) Římany a Kartaginci c) Římany a Řeky

9. Prvním římským císařem byl a) Octavianus Augustus b) Gaius Julius Caesar  c) Nero

10. Gladiátoři byli:
  
b) Počet správných odpovědí + moje slovní hodnocení po vypracování kvizu:
Správně jsem odpověděl(a) na 9 – 10 otázek.
Správně jsem odpověděl(a) na 6 – 8 otázek. 
Správně jsem odpověděl(a) na 3 – 5 otázek. 
Správně jsem odpověděl(a) na 1 – 2 otázky. 
Nezodpověděl jsem žádnou otázku.
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Ročník: 7. 

Postup:

Pracovní list slouží k zopakování učiva probíraného v minulém školním roce (v 6. ročníku). Měl by 
tedy žákům ukázat, jaké vědomosti získali. Každý žák pracuje sám. Nejprve žáci zkusí odhadnout 
své vědomosti o daném tématu, poté vypracují konkrétní otázky. Následně  učitel společně se žáky 
pracovní list vyhodnotí, žáci si zapíšou získaný počet bodů a přidají vlastní slovní hodnocení. Dle 
svého uvážení si založí pracovní list do svého portfolia. 

Řešení:

1. Kréta
2. c
3. b
4. c
5. b
6. a
7. c
8. b
9. a
10. Otroci cvičení k zápasům.
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