Konkurs Wiedzy o Kulturze Antycznej - 2009
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Co to jest "teokracja"?
a. pogląd filozoficzny uważający władzę Boga za najwyższą
b. ustrój, w którym najwyższą władzę sprawują kapłani
c. ustrój, w którym władzę nad Kościołem sprawują rządzący
d. podporządkowanie warstwy rządzącej Kościołowi
Co nie znajdowało się w zikkuracie?
a. szkoły
b. biblioteki
c. kawiarnie
d. siedziby władcy
Przygody jakiego bohatera opiewa najstarszy epos świata?
a. Gilgamesza
b. Gilamesza
c. Gilgagesza
d. Gagemasza
Który z cudów świata starożytnego jest "zasługą" Nabuchodonozora?
a. wiszące ogrody
b. latarnia na Farsos
c. ołtarz Zeusa
d. piramidy w Gizie
Wskaż poprawne przyporządkowanie dotyczące pisma starożytnego Egiptu:
a. pismo hieratyczne - pismo święte, umieszczane na pomnikach; pismo demotyczne - używane przez lud
b. pismo hieratyczne - kapłańskie; pismo hieroglificzne - pismo święte, umieszczane na pomnikach
c. pismo demotyczne - używane przez lud; pismo hieroglificzne - kapłańskie
d. pismo hieratyczne - używane przez lud; pismo hieroglificzne - kapłańskie
Co zawierał "kamień z Rosetty"?
a. wyryte napisy w języku greckim i egipskim
b. wyryte napisy w przynajmniej dwudziestu językach starożytnych
c. wyryte pismo klinowe
d. wyryte pismo obrazkowe
Do wielkich piramid egipskich nie zalicza się piramida:
a. Cheopsa
b. Chonsu
c. Chefrena
d. Mykeriosa
Czego nie wynaleźli Egipcjanie?
a. zegara wodnego
b. matematycznego zera
c. kalendarza słonecznego
d. zodiaku niebieskiego
Czyją żoną według mitologii egipskiej była Izyda?
a. Chonsu
b. Re
c. Ozyrysa
d. Atum
Kim był Echnaton?
a. władcą Egiptu, pod rządami którego kraj miał największy zasięg terytorialny
b. władcą Egiptu, w latach władania którego państwo egipskie było najlepiej rozwinięte gospodarczo
c. władcą Egiptu, który próbował zreformować religię egipską
d. władcą Egiptu, który oddał swoje stanowisko grupie kapłanów
Które z podobieństw religii buddyjskiej i chrześcijańskiej jest błędne?
a. nie wolno kraść
b. nie wolno zabijać ludzi
c. nie wolno zabijać zwierząt
d. nie wolno kłamać
W której rzece obmywano się, by usunąć własne wady?
a. w Indusie
b. w Narmadzie
c. w Krishnie
d. w Gangesie
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Z jaką cywilizacją kojarzy się postać "Syna Niebios"?
a. turecką
b. indyjską
c. egipską
d. chińską
W której ze starożytnych cywilizacji powstały cyfry arabskie używane do dziś dnia?
a. w Indiach
b. w Egipcie
c. w Babilonii
d. w Grecji
Co według religii judaistycznej wydarzyło się na górze Synaj?
a. rozstąpienie się Morza Czerwonego
b. przekazanie dekalogu na kamiennych tablicach
c. złożenie dekalogu do Arki Przymierza
d. pojawił się tam po raz pierwszy prorok - Mojżesz
Grobowiec Agamemnona, Lwia Brama - to terminy kojarzące się z jaką kulturą?
a. minojską
b. mykeńską
c. ateńską
d. hellenistyczną
W którym mieście powstał słynny "Labirynt"?
a. w Knossos
b. w Mykenach
c. w Syrakuzach
d. w Atenach
Która z bogini była żoną Hefajstosa?
a. Artemida
b. Atena
c. Afrodyta
d. Persefona
Najsłynniejsza wyrocznia znajdowała się w Delfach. Któremu z bogów była poświęcona?
a. Zeusowi
b. Hermesowi
c. Apollowi
d. Hadesowi
Wśród poniższych zdań wskaż poprawne:
a. Kronos był dzieckiem Uranosa i Rei
b. Rea i Kronos mieli szóstkę dzieci.
c. Uranos i Rea wydali liczne potomstwo - tak zwanych tytanów.
d. Kronos i Gaja byli rodzeństwem.
Rodzeństwem nie byli:
a. Demeter, Zeus, Hermes
b. Demeter, Zeus, Posejdon
c. Hera, Zeus, Hades
d. Artemida, Apollo
W którym roku miały miejsce pierwsze igrzyska olimpijskie w starożytności?
a. 776 r. p.n.e.
b. 753 r. p.n.e.
c. 744 r. p.n.e.
d. 712 r. p.n.e.
Czyją żoną była piękna Helena, o którą toczyła się wojna trojańska?
a. Parysa
b. Menelaosa
c. Hektora
d. Achillesa
Za ojca historiografii uważa się:
a. Herodota
b. Tukidydesa z Aten
c. Plutchara z Cheronei
d. Ksenofonta
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Trzech głównych dramatopisarzy greckich to:
a. Ajschylos, Eurypides, Arystofanes
b. Eurypides, Arystofanes, Sofokles
c. Ajschylos, Sofokles, Arystofanes
d. Ajschylos, Eurypides, Sofokles
Filozofem głoszącym pogląd, że woda jest zasadniczą materią i początkiem wszystkich rzeczy na ziemi był:
a. Anaksymander z Miletu
b. Tales z Miletu
c. Ksenofanes z Miletu
d. Platon
Uczeń Sofoklesa, nauczał w gaju Akademos, skąd wzięła się nazwa "akademia". Mowa o:
a. Arystoteles
b. Tales z Miletu
c. Heraklit z Efezu
d. Platon
Rzeźby "Atena Partenos" i "Zeus Olimpijski" są dziełami:
a. Lizypa
b. Myrona
c. Fidiasza
d. Polikleta
Której z bogiń poświęcony był Partenon?
a. Atenie
b. Afrodycie
c. Herze
d. Nike
Najbardziej znanym cynikiem był:
a. Tales z Miletu
b. Diogenes
c. Heraklit z Efezu
d. Protagoras
Z jakiej wyspy pochodziła Safona, najsławniejsza grecka poetka?
a. Rodos
b. Kreta
c. Lesbos
d. Cypr
Od czego pochodzi nazwa "stadion"?
a. od odległości, jaką zawodnicy pokonywali w biegu
b. od miasta, gdzie zaczynano bieg
c. od miasta, gdzie znajdowała się meta biegu
d. od władcy Olimpii
Czyim uczniem był Aleksander Macedoński?
a. Sokratesa
b. Arystotelesa
c. Demostenesa
d. Platona
Gdzie mieścił się Musejon?
a. w Atenach
b. w Aleksandrii
c. na Rodos
d. w Pergamonie
Wśród podanych poniżej rzeźb wskaż tą, która nie powstała w okresie hellenistycznym:
a. "Wenus z Milo"
b. "Nike z Samotraki"
c. "Doryforos"
d. "Grupa Laokoona"

Suma punktów - 35 pkt.

Strona | 3

