
KAUPUNKIVALTIOT: SPARTA JA ATEENA 

 

Antiikin Kreikan kaupungit olivat kuin pieniä valtioita.  

Kaupungit päättivät itse omista asioistaan.  

Kaupunkivaltion toinen nimi on polis. 

Kaupunkivaltiolla oli oma hallintonsa ja omat lakinsa. 

Antiikin Kreikan kaupunkeja yhdisti usko samoihin jumaliin ja yhteinen kieli.  

Kaupungit kilpailivat ja sotivat keskenään. 

Kaupunkivaltiot toimivat yhdessä vain, jos joku vihollinen hyökkäsi. 

Kaupungit sotivat paljon Persian kanssa (persialaissodat) sekä Makedonian kanssa.  

Kuuluisa kuningas Aleksanteri Suuri oli Makedonian hallitsija. 

Antiikin Kreikan tärkeimmät ja suurimmat kaupungit olivat Ateena ja Sparta.  

Ihmisten elämä Ateenassa ja Spartassa oli hyvin erilaista. 

Ateenalaisille oli tärkeää sivistys ja spartalaisille sotataidot. 

 

ATEENA     SPARTA 

 

 

 

 

 

 

- koulutus ja sivistys tärkeää           - elivät sotilaselämää, sotataidot tärkeät 

- sananvapaus   - sotapalveluksessa 20–60 vuotta 

- demokraattinen kansanvalta  - pojat kasvavat leireillä 7-vuotiaista 

- valtiota hoitaa neuvosto (501 miestä) - hallitsijoina kaksi kuningasta  

- naisten asema huono, eivät saa äänestää - naiset yhtä tärkeitä kuin miehet, vapaita 

- pojat koulussa, tytöt kotona  - armeija on perhettä tärkeämpi 

- pojat armeijassa vain 2 vuotta  - perheet omistivat orjia 

- tytöt naimisiin 15-vuotiaina  - koulutus ei ole tärkeä 

- perheet omistivat orjia    

- taide, kulttuuri, politiikka tärkeitä 

- kaunis arkkitehtuuri 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHTÄVÄT  



KAUPUNKIVALTIOT: SPARTA JA ATEENA 
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Antiikin Kreikan kaupungit olivat pieniä kaupunkivaltioita. 

2. Kaupunkivaltio ei saanut päättää omista asioistaan. 

3. Kaupunkivaltiolla oli oma hallintojärjestelmä. 

4. Kaupunkivaltioissa puhuttiin samaa kieltä eli kreikkaa. 

5. Kaupunkivaltiot kunnioittivat toisiaan eivätkä sotineet keskenään. 

6. Ateenan ja Spartan asukkaiden elämä oli hyvin erilaista. 

7. Spartalaisille sotataidot olivat tärkeämmät kuin lukeminen tai kirjoittaminen. 

8. Ateenassa kulttuuri, politiikka ja koulutus olivat tärkeitä asioita. 

9. Spartassa naiset ja miehet olivat yhtä tärkeitä. 

10. Ateenassa naisten asema oli hyvä, he saivat liikkua vapaasti ja äänestää. 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Mikä on polis? 

2. Kreikkalaiset asuivat kaupunkivaltioissa. Mitä tarkoittaa kaupunkivaltio? 

3. Mitkä olivat antiikin Kreikan suurimmat ja tärkeimmät kaupungit?  

4. Mitkä kaksi asiaa yhdistivät kaupunkivaltioita? 

5. Milloin kaupungit eivät kilpailleet, vaan toimivat yhdessä? 

6. Minkä maan kuningas oli Aleksanteri Suuri? 

7. Mikä oli spartalaisille tärkeää? 

8. Kuinka kauan kesti spartalaisten sotapalvelus? 

9. Miten johdettiin Spartaa?  

10. Mikä oli ateenalaisille tärkeää? 

11. Miten johdettiin Ateenaa? 

12. Kauanko ateenalaiset pojat olivat armeijassa? 

13. Miten naisten asema oli huono Ateenassa? 



 

KAUPUNKIVALTIOT: SPARTA JA ATEENA 

 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• kaupunkivaltio 

• Ateena 

• Sparta 

• antiikin Kreikka 

• hallinto  

• vihollinen 

• Persia 

• Makedonia 

• persialaissodat 

• Aleksanteri Suuri 

• demokraattinen kansanvalta 

• sananvapaus 

• neuvosto 

• armeija 

• arkkitehtuuri 

• sotapalvelus 

 
Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 
1) Mitä tarkoittaa, että antiikin Kreikan kaupungit olivat kaupunkivaltioita? 

- Mikä yhdisti kaupunkivaltioita? 

- Miten kaupunkivaltioita hallittiin? 

- Miten kaupunkivaltiot suhtautuivat toisiinsa? 

- Miten ihmiset elivät kaupunkivaltioissa? 

 

2) Kerro Ateenan TAI Spartan ihmisten elämästä. 

- Miten ihmiset elivät? 

- Minkälainen oli naisten ja miesten asema? 

- Kuka hallitsi kaupunkivaltiota? 

- Mitkä asiat olivat heille tärkeitä? 

 

3) Vertaile ateenalaisten ja spartalaisten elämää. 

- Koulutuksen arvostus? 

- Armeijan arvostus? 

- Naisten ja miesten asema? 

- Hallinto? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VASTAUKSET  



KAUPUNKIVALTIOT: SPARTA JA ATEENA 

Onko väite oikein vai väärin? 
 

1. Oikein. 
 
2. Väärin. (Kaupunkivaltiot saivat itse päättää omista asioistaan.) 
 
3. Oikein. 
 
4. Oikein. 
 
5. Väärin. (Kaupunkivaltiot sotivat ja kilpailivat keskenään.) 
 
6. Oikein. 
 
7. Oikein. 
 
8. Oikein. 
 
9. Oikein. 
 
10. Väärin. (Ateenassa naiset eivät saaneet liikkua vapaasti eivätkä äänestää.) 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Polis on kaupunkivaltio. 
 
2. Kaupunkivaltio oli kuin pieni valtio, joka päätti itse omista asioistaan. Omat lait ja oma 
hallinto. 
 
3. Antiikin Kreikan suurimmat kaupungit olivat Ateena ja Sparta. 
 
4. Kaupunkivaltioita yhdisti usko samoihin jumaliin ja kreikan kieli. 
 
5. Kaupungit toimivat yhdessä, kun sotivat yhteistä vihollista vastaan. 
 
6. Aleksanteri Suuri oli Makedonian kuningas. 
 
7. Spartalaisille sotataidot olivat tärkeä asia. 
 
8. Spartalaisten sotapalvelus kesti 20–60 vuotta. 
 
9. Spartaa hallitsi 2 kuningasta.  
 
10. Ateenalaisille oli tärkeää koulutus, sivistys, politiikka ja taide. 
 
11. Ateenaan asioita hoiti neuvosto (501 miestä). Ateenassa vallitsi demokratia. 
 
12. Ateenalaiset olivat armeijassa 2 vuotta. 
 
13. Ateenassa naiset eivät saaneet liikkua kaduilla vapaasti ja äänestää. 


