
RESPOSTAS ÁS PREGUNTAS   PARA ENTREGAR COMO DATA LÍMITE O DÍA 26DE ABRIL 

                 Estas respostas serven como repaso do tema, convén que as 

saibades ben. 

(TENDES QUE AUTOCORRIXIR,  E VER QUE AS  VOSAS RESPOSTAS, AINDA QUE CON 

OUTRA REDACCIÓN , TEÑAN OS MESMOS OU PARECIDOS CONTIDOS E COMPLETEDES 

O QUE FALTE) 

 

1-QUE ERA A A HÉLADE.  QUE TIÑAN EN COMÚN OS SEUS HABITANTES ? 

Era o territorio onde vivían os gregos, que non formaban unha unidade política, un 

estado único, pero tiñan a mesma lingua, a mesma relixión, os mesmos mitos e 

lendas, a mesma   cultura. 

2-QUE ERAN AS POLIS? CITA ALGUNHAS QUE APARECEN NO MAPA DA PÁXINA 200 

As polis eran cidades-estado gregas independente as unahas das outras. Por 

exemplo, as do mapa da páxina 200: Esparta, Atenas, Troya, Micenas, Olimpia, 

Tebas,Delfos, etc 

3-QUE OBRAS ESCRIBIU HOMERO? 

A Ilíada e a Odisea, onde se narra a historia de Grecia, as orixes dos seus 

antepasados con mitos e lendas protagonizadas por deuses , héroes e seres 

mitolóxicos. Na Ilíada e na Odisea cóntanse,  exemplo, as aventuras de Ulises, ou a 

guerra de Troya. 

4-CITA DEUSES,  HEROES E SERES MITOLÓXICOS GREGOS (Olla a ilustración da  

páxina 201  e le o resumo que tes máis arriba) 

 Zeus, Atenea, Afrodita, Paris, Hermes, Aquiles, Ulises, o Minotauro, etc 

5-EXPLICA AS PARTES DUNHA POLIS GREGA (Olla o debuxo da páxina203) 

A Acrópole onde se situaban os templos, o Ágora, era a praza principal da polis, 

centro da vida social e onde tamén estaban edificios públicos importantes, tendas 

de aretesáns,etc, o Porto, onde entraban e saían amáis de peixe, os produtos cos 

que comerciaban os gregos 

6- QUEN ERAN OS HOPLITAS? 

Eran os soldados gregos, ían a pé, armados con casco, lanza, escudo,túnica, 

couraza, etc debuxo páxina 202 



7-CALES ERAN AS POLIS PRINCIPAIS? 

Atenas e Esparta 

8-CAL POLIS INVENTOU A DEMOCRACIA? 

Atenas 

9-ERA A SOCIEDADE GREGA IGUALITARIA? QUE GRUPOS SOCIAIS HABÍA? 

EXPLÍCAOS. 

Non era igualitaria, había moita diferencia entre os principais grupos sociais: Os 

Cidadáns, tiñan dereito a participar na Eclessia, en votar nestas asambleas e decidir 

cousas, cidadáns eran os gregos, homes maiores de idade que tiñan un bo nível 

económico. As mulleres como en todas as sociedades até o noso século, carecían 

de dereitos , pois mandaba o home, era unha sociedade patriarcal. Os escravos, 

eran como obxectos ou animais, sen ningún dereito, foron capturados en guerras 

ou caían na escravitude por ter débedas ou por algunha outra razón. Os metecos , 

eran os extranxeiros que vivían nas polis, eran libres pero non tiñan dereitos de 

cidadanía , ao voto, etc 

10-QUE ERAN AS COLONIAS GREGAS? 

Eran poboacións que os gregos fundaron ao longo de todo o Mediterráneo a partir 

dunha polis grega que era a metrópole. As colonias tiñan a mesma lingua, deuses, 

cultura, etc que as polis gregas, comerciaban cos nativos do lugar onde se 

establecían, e con outras polis 

11-POR QUE EMIGRABAN OS GREGOS E FUNDARON COLONIAS? 

Emigraban ,como fai hoxe tamén moita a xente, para buscar un lugar onde vivir 

mellor, pois, Grecia era moi montañosa e tiña poucos vales e lugares fértiles para 

cultivar a terra, etc. 

12-QUEN SE ENFRONTOU NAS GUERRAS MÉDICAS? QUEN VENCEU ? 

Os Gregos contra os persas, chamados medos. Venceron os gregos. 

13- QUEN SE ENFRONTOU NAS GUERRAS DO PELOPONESO? QUEN VENCEU? 

Esparta que era oligárquica, contra Atenas que era democrática. Venceu  Atenas, 

pero tamén saíu moi danada da guerra 

14-QUEN FOI ALEXANDRE MAGNO?  



Foi un gran rei , fillo de Filipo de Macedonia, unha rexión ao norte de Grecia. Logo das 

guerras entre Esparta e Atenas, Filipo, conquistou o territorio de Grecia. Alexandre o 

seu fillo  construiu un enorme imperio a partir de Grecia, derrotando aos persas. 

15- QUE TERRITORIOS CONQUISTOU ALEXANDRE MAGNO? 

Conquistou o imperio máis grande que teña existido, dende Grecia até a India, con 

territorios en Persia, Babilonia, Asia menor, Exipto, etc 

16- QUE ACONTECEU CO IMPERIO DE ALEXANDRE APÓS A SÚA MORTE? 

Cando morreu Alexandre, voltando da India, os xefes do seu exército repartíronse 

os territorios do imperio, fixéronse reis, nacen así os reinos helenísticos e o imperio 

se desfixo. 

17- QUE GRANDE BIBLIOTECA CREOU ALEXANDRE MAGNO? 

A biblioteca de Alexandría, cidade que el fundara en Exipto 

18- OLLA O MAPA DA PÁXINA 214 E INDICA CAL FOI O PERCORRIDO DE ALEXANDRE 

MAGNO NAS SÚAS CONQUISTAS. 

Grecia- Asia Menor(actual Turquía), Exipto, Mesopotamia(actual irak e siria), 

Afganistán, India, Persia, Babilonia. 

19- QUE ERA A METRÓPOLE? 

A metrópole era unha polis dende onde saían os emigrantes ou colonos a formar 

unha colonia noutro lugar, lonxe da metrópole. Por exemplo, Ampurias, que está 

na península Ibérica era unha colonia que se fundou dende unha ou varias polis 

gregas, que eran a metrópole. 

20-QUEN ERAN OS METECOS? 

Eran os extranxeiros que vivían nas polis gregas, eran libres pero non tiñan os 

mesmos dereitos ca os cidadáns 

21- QUE  TRES ESTILOS OU ORDES HABÍA  NAS COLUMNAS DOS TEMPLOS GREGOS? 

DÓRICO,… 

Dórico, Xónico, Corintio 

 

 


