ВАРІАНТ - 1
І-й рівень Виберіть правильну відповідь.
1. «Золотим віком» афінської демократії називають правління:
а) Солона;
б) Лікурга; в) Перікла;
г) Пісістрата
2. Рабів називали ілотами:
а) в Афінах;
б) у Спарті;
3. Греко-перські війни закінчилися перемогою:
а) греків;
б) персів.
4. Влада народу - це:
а) Демократія.
б) Олігархія.
5. Історію греко-перських війн описав:
а) Езоп;
б) Геродот;
в) Платон;
г) Арістофан.
6. Пелопоннеська війна тривала:
а) 25 років;
б) 27 років;
в) 29 років.
II-й рівень. Дайте відповіді на запитання.
7. Дайте визначення поняттям:
Олігархія,
Марафонський біг,

«Золота доба» афінської демократії

8. Поясніть походження вислову – «Із щитом або на щиті».
9. Укажіть роки зазначених подій:
а) Утворення Першого афінського морського союзу
б) Саламінська битва
в) Марафонська битва
ІII-й рівень. Дайте коротку відповіді на запитання.
10. Кого зображено на ілюстрації. Охарактеризуйте діяльність даної історичної постаті.

11) Який бог дав людям вогонь? Яке покарання він отримав за свій вчинок?
4-й рівень. Дайте повні відповіді на запитання.
12. Охарактеризуйте розвиток театру в Стародавній Греції. Вкажіть відомих драматургів того
часу.
13. Дайте характеристику Битві при Фермопілах. (Її причини. Коли сталася? Ворожі сторони. Хто
здобув перемогу. Її підсумки, значення)

ВАРІАНТ – 2
I-й рівень Виберіть правильну відповідь.
1. Політичні права в Афінах мали:
а) усе населення;
б) усі, крім рабів і жінок;
в) чоловіки, у яких батько й мати були афінянами.
2. Реформи в Спарті провів:
а) Солона;
б) Лікурга; в) Перікла;
г) Пісістрата
3. Міста, які засновували поселення в інших країнах, називалися: а) колонії;
4. Пелопоннеська війна тривала: а) 25 років;
б) 27 років;
в) 29 років.
5. Платон відомий:
а) перемогою в Саламінській битві;
б) заснуванням Академії;
в) створенням байок;
г) заснуванням театру.
6. Храм богині Афіни називався:
а) Одеон;
б) Парфенон;
в) Пантеон.

б) метрополії.

II-й рівень. Дайте відповіді на запитання.
7. Дайте визначення поняттям:
Олігархія,
Демос,
Олімпійські ігри
8. Поясніть походження вислову – «Лаконічна мова».
9. Укажіть роки зазначених подій.
а) Битва при Фермопілах
б) Перші Олімпійські ігри
в) Греко-перські війни
ІII-й рівень. Дайте коротку відповіді на запитання.
10. Кого зображено на ілюстрації. Охарактеризуйте діяльність даної історичної постаті.

11. Чим знаменитий Геракл? Назвіть його подвиги
4-й рівень. Дайте повні відповіді на запитання
12 Дайте загальну характеристику господарському та повсякденному життю давніх греків.
13. Дайте характеристику Марафонської битві. (Її причини. Коли сталася? Ворожі сторони. Хто
здобув перемогу. Її підсумки, значення)

ВАРИАНТ - 2
I-й уровень Выберите правильный ответ.
1. «Золотым веком» афинской демократии называют правление:
а) Солона;
б) Ликурга;
в) Перикла;
г) Писистрата
2. Рабов называли илотами: а) в Афинах;
б) в Спарте;
3. Греко-персидские войны закончились победой: а) греков;
б) персов.
4. Власть народа - это: а) Демократия.
б) Олигархия.
5. Историю греко-персидских войн описал:
а) Эзоп;
б) Геродот;
в) Платон;
г) Аристофан.
6. Пелопоннесская война продолжалась:
а) 25 лет;
б) 27 лет;
в) 29 лет.
II-й уровень. Дайте ответы на вопросы.
7. Дайте определение понятиям:
Олигархия,
Марафонский бег,

«Золотой век» афинской демократии

8. Объясните происхождение выражения «Со щитом или на щите».
9. Укажите годы указанных событий:
а) Образование Первого афинского морского союза
б) Саламинская битва
в) Марафонская битва
III-й уровень. Дайте краткий ответ на вопросы.
10. Кого изображено на иллюстрации. Охарактеризуйте деятельность данной исторической
личности.

11) Какой бог дал людям огонь? Какое наказание он получил за свой поступок?
4-й уровень. Дайте полные ответы на вопросы.
12. Охарактеризуйте развитие театра в Древней Греции. Укажите известных драматургов того
времени.
13. Дайте характеристику Битве при Фермопилах. (Ее причины. Когда произошла? Враждебные
стороны. Кто одержал победу. Ее итоги, значение)

ВАРИАНТ – 2
I-й уровень Выберите правильный ответ.
1. Политические права в Афинах имели:
а) все население;
б) все, кроме рабов и женщин;
в) мужчины, у которых отец и мать были афинянами.
2. Реформы в Спарте провел:
а) Солон;
б) Ликург;
в) Перикл;
г) Писистрат
3. Города, которые основывали поселения в других странах, назывались:
а) колонии;
б) метрополии.
4. Пелопоннесская война длилась: а) 25 лет;
б) 27 лет;
в) 29 лет.
5. Платон известен:
а) победой в Саламинского битве;
б) основанием Академии;
в) созданием басен;
г) основания театра.
6. Храм богини Афины назывался:
а) Одеон;
б) Парфенон;
в) Пантеон.
II-й уровень. Дайте ответы на вопросы.
7. Дайте определение понятиям:
Олигархия,
Демос,
Олимпийские игры
8. Объясните происхождение выражения «Лаконичная речь».
9. Укажите годы указанных событий.
а) Битва при Фермопилах
б) Первые Олимпийские игры
В) Греко-персидские войны
III-й уровень. Дайте краткий ответ на вопросы.
10. Кого изображено на иллюстрации. Охарактеризуйте деятельность данной исторической
фигуры.

11. Чем знаменит Геракл? Назовите его подвиги
4-й уровень. Дайте полные ответы на вопросы
12. Дайте общую характеристику хозяйственной и повседневной жизни древних греков.
13. Дайте характеристику Марафонской битве. (Ее причины. Когда произошла? Враждебные
стороны. Кто одержал победу. Ее итоги, значение)

