HISTORIAN KOE: ANTIIKIN KREIKKA
1a) Missä syntyi ensimmäinen eurooppalainen kulttuuri?
Ympyröi paikka kartasta ja kirjoita sen nimi.

Kreeta
________________

1b) Miksi korkeakulttuuri syntyi juuri siellä? Kerro ainakin 2 syytä.
- Kreetan saari sijaitsi lähellä Egyptin ja Mesopotamian korkeakulttuureja.
- Kreetan saaren sijainti Välimeressä oli hyvä. Matkustivat laivoilla muihin maihin.
- Kreetan saaren asukkaat olivat kauppakansaa. Heillä oli paljon rahaa kulttuurin
kehittämiseen.

2. Onko väite oikein O vai väärin V?
1. Liikkuminen paikasta toiseen Kreikan sisämaassa oli hankalaa. O
2. Kreikkalaiset liikkuivat kaupungista toiseen yleensä laivoilla. O
3. Kreikkalaiset viljelivät maata vuoristossa. V
4. Kreikkalaiset ostivat lisää viljaa ulkomailta. O
5. Kreikkalaisilla oli vain vähän laivoja. V
6. Kreikkalaiset olivat kauppakansaa. O
7. Kreikkalaiset myivät ulkomaille viiniä, oliiviöljyä ja saviastioita. O
8. Kreikkalaiset ostivat ulkomailta itselleen esimerkiksi aseita, viljaa, kankaita ja orjia. O
9. Kreikkalaiset perustivat kauppapaikkoja eli siirtokuntia. O
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3. Ympyröi yksi oikea vastaus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B
C
A
A
B
C

4. Yhdistä jumalat ja niiden tehtävät.
1. Afrodite

sodan jumala 4

2. Poseidon

taivaan jumala 3

3. Zeus

rakkauden jumalatar 1

4. Ares

meren jumala 2

5. Haades

manalan herra 5

5. Kirjoita pylvästyypin nimi.
DOORILAINEN

JOONIALAINEN

KORINTTILAINEN

6. Miksi olympian kisat järjestettiin? 2 syytä.
1. Zeus-jumalan kunniaksi.
2. Kreikkalaiset halusivat olla vahvoja sodassa, rakastivat kilpailuja.

7. Mitä urheilulajeja olympialaisissa oli? Mainitse ainakin 3 lajia.
Hevoskilpailu, nyrkkeily, asejuoksu, viisiottelu (pituushyppy, juoksu, kiekonheitto,
keihäänheitto, paini)

8. Essee: Ateenan ja Spartan vertailu.
ATEENA

SPARTA

- koulutus ja sivistys tärkeää
- oman mielipiteen- ja sananvapaus
- demokraattinen kansanvalta
- valtiota hoitaa neuvosto (501 miestä)
- naisten asema huono, eivät saa äänestää
- pojat koulussa, tytöt kotona
- pojat armeijassa vain 2 vuotta
- tytöt naimisiin 15-vuotiaina
- perheet omistivat orjia
- taide, kulttuuri, politiikka tärkeitä
- kaunis arkkitehtuuri

- elivät sotilaselämää, sotataidot tärkeät
- sotapalveluksessa 20–60 vuotta
- pojat kasvavat leireillä 7-vuotiaista
- hallitsijoina kaksi kuningasta
- naiset yhtä tärkeitä kuin miehet, vapaita
- armeija on perhettä tärkeämpi
- perheet omistivat orjia
- koulutus ei tärkeää
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