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ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU 

 

Antyk 

Lp. Ty potrafisz: 

1.  wyjaśnić, co oznacza termin: antyk, 

2.  wymienić gatunki literackie antyku: mit, epos, tragedia, 

3.  wyjaśnić pojęcia związane z kulturą epoki:  

mit, mitologia, kultura śródziemnomorska,  

fatum, stoicyzm, epikureizm, klasyczny, 

4.  wyjaśnić pojęcia: monoteizm, politeizm, 

5.  wyjaśnić znaczenie terminów: kosmogonia, teogonia, antropogenia, mimesis,  

6.  wymienić czterech filozofów greckich: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Epikura, 

Talesa z Miletu, Diogenesa, 

7.  wyjaśnić, jak rozumieli szczęście stoicy, a jak epikurejczycy; 

Mitologia 

8.  streścić mity: o Syzyfie, Prometeuszu, Ikarze i Dedalu, Orfeuszu, narodziny świata, 

9.  zrelacjonować informację o bogach Olimpu (wymienić z imienia, czym się 

opiekowali, co symbolizują): Zeus, Posejdon, Hades, Hera, Demeter, Hestia, 

Apollo, Hefajstos, Afrodyta, Atena, Nike, 

10.  powiedzieć, jak wyobrażali sobie starożytni Grecy bogów i ich życie, 

11.  dostrzec obecność tradycji antycznej (mity) w języku: podać przykłady związków 

frazeologicznych, wyrazów, których źródłem jest mitologia, 

12.  wyjaśnić znaczenie ww. wyrazów i związków frazeologicznych, 

13.  wyjaśnić, jakie funkcje pełniły mity w społeczności Greków i Rzymian; 

Homer Iliada i Odyseja 

14.  zrelacjonować mit o wojnie trojańskiej, 

15.  wymienić głównych bohaterów wojny trojańskiej: Achillesa, Agamemnona, 

Odyseusza, Patroklesa, Menelaosa, Hektora, Parysa, (Priama, Kassandrę), 

16.  scharakteryzować Achillesa, Hektora,  

17.  podać informację o autorze „Iliady” i określić temat dzieła, 

18.  podać cechy eposu (epopei), np. „Iliady”, 

19.  wypisać z tekstu utworu porównanie homeryckie, 

20.  wyjaśnić, czym charakteryzuje się porównanie homeryckie, 

21.  opowiedzieć przygody Odyseusza (całość lub fragmenty), 

22.  wymienić pierwsze epopeje greckie; 
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Sofokles Antygona 

23.  przedstawić genezę teatru i dramatu greckiego, 

24.  przedstawić rozwój akcji w „Antygonie” Sofoklesa, 

25.  scharakteryzować Antygonę i Kreona, 

26.  wskazać motywy postępowania bohaterów, 

27.  wyjaśnić, na czym polegała istota tragizmu antycznego i bohatera tragicznego, 

28.  wyjaśnić pojęcie katharsis i funkcję dramatu greckiego, 

29.  wskazać cechy tragedii tragicznej, 

30.  zrelacjonować mit tebański. 

Biblia 

31.  podać, z jakich części składa się Biblia, 

32.  podać, w jakich językach napisana jest Biblia, 

33.  wyjaśnić, co oznaczają pojęcia: Mesjasz, dekalog, Stary Testament, Nowy 

Testament, Ewangelia, biblia; 

34.  księga, werset, 

proroctwo, Przymierze, 

35.  wymienić gatunki literackie występujące w Biblii: przypowieść, list, hymn, 

modlitwa; 

36.  rozróżniać wyżej wymienione gatunki literackie, 

37.  dostrzec obecność tradycji biblijnej w literaturze i sztuce, 

38.  dostrzec obecność tradycji biblijnej w języku (podać przykłady wyrazów i związków 

frazeologicznych, których źródłem jest Biblia); 

39.  wyjaśnić znaczenie ww. wyrazów i związków frazeologicznych, 

40.  rozpoznać postacie biblijne na podstawie podanego charakterystycznego fragmentu, 

41.  zrelacjonować następujące wątki biblijne:  

stworzenie świata, pierwsi rodzice w raju, pierwszy grzech, potop, 

42.  przypowieść o synu marnotrawnym.  

 


