
TEMA 11 – GRECIA, DE POLIS A IMPERIO  Tarefas entregar até o 26 de 

abril. 

Olá, alumn@s, agardo que estedes vós e as vosas familias gozando de boa saúde e 

cumprindo as normas como bos cidadáns e cidadás, veredes como axiña todo vai ir 

mellor! 

 Logo de que estudaramos as civilizacións fluviais de Exipto e Mesopotamia imos dar 

un salto cara adiante na historia para falar dunha civilización, dunha sociedade e 

cultura que nos é moi próxima, moi cercana a como vivimos nós , unha civilización da 

que a nosa sociedade  tomou moitas cousas que hoxe temos: a idea de democracia, a 

arte, moitas palabras da nosa língua, o pensamento , a filosofía, as olimpiadas, etc, etc.  

 

Este tema vouno iniciar cun pequeno resumo dos conceptos principais. Tamén ao final 

do tema, na páxina 217 do libro, como en todos os temas tendes asemade un resumo. 

É preciso que no día a día, pouco a pouco leades, dúas ou tres páxinas, que vexades 

con calma os mapas e ilustracións , así ides entender todo mellor. 

Logo de ler esas dúas ou tres páxinas  ides facendo exercicios que vos poño ao final 

deste texto.  

Cando xa , logo destas dúas semanas , rematemos o tema, o dia 27 como data límite,  

tendes que envíar os exercicios. Eu, ao día seguinte, logo de tomar nota de quen 

enviou e quen non enviou as tarefas, enviarei as preguntas coas respostas para que as 

autocorrixades. 

Empezaremos este tema ollando estes vídeos que . xa sei, son moi infantís , pero son 

doados de ver e axudan a aprender conceptos: 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc     

https://www.youtube.com/watch?v=TfMeWbYKv64 

https://www.youtube.com/watch?v=cknXSvinhJo 

https://www.youtube.com/watch?v=u4fqMN8h8Wg 

 

Xa mirastes os videos?  moi ben, así  teredes unha idea para comezar o tema  ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
https://www.youtube.com/watch?v=TfMeWbYKv64
https://www.youtube.com/watch?v=cknXSvinhJo
https://www.youtube.com/watch?v=u4fqMN8h8Wg


 

 

 

RESUMO DO TEMA 

A civilización grega  ten a súa orixe no Mediterráneo, na Península Balcánica, e logo  

espallouse por diferentes puntos da costa mediterránea ; mesmo chegou á Península 

Ibérica.  

A esta sociedade que compartía territorio, unha mesma lingua, uns mesmos deuses, 

mitos e lendas , chamóuselle Hélade, cultura helénica. 

No territorio da Hélade, existían unas ciudades estado chamadas Polis, eran 

independentes unas das outras, pero, como diciamos, tiñan a mesma fala,a  mesma 

relixión, hábitos e cultura. As dúas polis ou ciudades-estado  principais eran Esparta e 

Atenas. As polis tiñan un esquema parecido: un outeiro elevado, chamado Acrópole, 

onde estaban os templos dos deuses, unha praza principal chamada Ágora, onde 

estaba o mercado e edificios importantes, era  onde se encontraban os habitantes da 

polis para desenvolver a sua vida social, como se fora a praza do pobo. Tamén as polis 

tiñan , a mayoría, un porto, pois eles tiñan barcos para comerciar con outras polis e co 

as colonias que fundaron polas costas do Mediterráneo. 

Como vos dicia, Esparta e Atenas eran as polis principais, e eran moi diferentes na súa 

maneira de vivir. Esparta era unha polis, unha cidade guerreira, moi brava, onde os 

mozos eran educados con gran dureza para a guerra e a defensa da cidade. Era unha 

polis onde mandaba unha minoría de viciños, os poderosos, a oligarquía. 

Atenas era unha polis diferente, dende o século V aC ( 5 séculos antes de Cristo) o 

goberno era elixido polo pobo, eles inventaron o goberno do pobo, a Democracia, 

destacou Pericles, un gran gobernante.  

Na Acrópole de Atenas, na colina, estaban os templos dos deuses e deusas. Destaca o 

Partenón adicado á deusa Atenea, patroa da cidade . 

Os templos gregos  non eran tan grandes como os de Exipto, pero sí eran dunha gran 

beleza. Tiñan columnas con chapiteis no remate , de tres estilos ou ordes: Dórico, 

Xónico e Corintio. As esculturas seguen o canon, as proporcións, o modelo de beleza 

ideal que chegou até hoxe… aínda dicimos de alguén, “é unha beleza grega”. 

As polis gregas ás veces pelexaban entre si, e tamén organizaban xogos en honra dos 

deuses do Olimpo, de ai naceron as Olimpiadas, onde  todas as polis competían e 

mesmo paraban as súas guerras e disputas para participar nelas. 



O inemigo mortal dos gregos eran os Persas, un pobo de Asia, que tiña un gran 

imperio, eran coñecidos co nome de  medos, Os gregos venceron aos medos nas 

chamadas guerras médicas (non ten nada que ver cos médicos) Unha batalla moi 

coñecida foi a de Maraton, ou as de Platea e Mikala. 

Pero tamén as polis pelexaron entre si, Esparta e as súas polis amigas  contra Atenas, 

nas guerras do Peloponeso. Gañou esa guerra Atenas e as polis alíadas dela, pero 

todos saíron moi débiles. Pouco máis adiante,   Alexandre Magno, fillo do rei Filipo de 

Macedonia  no S IV aC , dende Macedonia, no norte de Grecia, conquistou a Hélade, 

derrotou aos persas, e formou o imperio máis grande que nunca se viu, pois chegaba 

até a India, pasando por Exipto, Babilonia, etc. Foi un gran imperio pero non durou 

moito, pois cando morreu  Alexandre que voltaba das súas conquistas sendo aínda moi 

xoven,  os xenerais do seu exército, repartíronse o territorio e formáronse os reinos 

helénisticos, independentes uns dos outros. 

Co paso do tempo, outro imperio vai conquistar Grecia, o imperio Romano. 

Dos gregos, compre saber, que eran grandes comerciantes, foron creando en lugares 

ás beiras do Mediterráneo, colonias que  eran cidades formadas por emigrantes 

gregos que se adicaban ao comercio cos nativos deses lugares e con outras polis. 

Fundáronse colonias no sur de Italia , coñecida como Magna Grecia, ou na Península 

Ibérica onde estableceron polis como Ampurias ou Hemeroscopeion. 

A relixión e a mitoloxía grega, tamén é moi importante para entender o mundo grego 

Eles eran politeístas, crían en moitos deuses, eses deuses eran como os humanos, pois 

tiñan paixóns e sentimentos de amor, odio, envexas,  pelexabanse, facíanse traicións, 

bebían, etc. Deles destaca o principal: Zeus. 

A mitoloxía grega, explica a vida dos deuses e dos heroes e semideuses como Aquiles, 

Ulises, etc e está narrada por Homero na Ilíada e na Odisea. Moitos de vós teredes 

visto pelis, debuxos animados, etc,  inspirados nos mitos gregos, con seres mitolóxicos 

como Pegaso o cabalo voador, o Minotauro, o can Cerbero, as sereas, etc 

Para rematar  compre dicir que a sociedade grega aínda que nalgunhas polis como 

Atenas era democrática, non era unha democracia perfecta, pois non todos podían 

votar nin participar nas asambleas da Eclessia, só algúns, os homes que tiveran 

riqueza, os cidadáns , canto as mulleres, estaban discriminadas, non tiñan direitos, 

pero os pior tratados  eran os  escravos,  eran treatados como obxetos ou animais , 

outro grupo social  eran os metecos ou  extranxeiros, vivían mellor ca os escravos, pero 

non tiñan direitos como cidadáns. 

 

 



 

PREGUNTAS E EXERCICIOS  PARA ENTREGAR COMO DATA LÍMITE O DÍA 27 DE ABRIL 

Ide lendo amodo o resumo que tendes máis arriba, e tamén o libro para respostar a 

estas preguntas. Non as fagades todas xuntas nen as deixedes para o final. Un pouco 

cada día. DEIXADE ESPAZO ENTRE AS PREGUNTAS PARA LOGO CORRIXIR 

 

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

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

3-QUE OBRAS ESCRIBIU HOMERO? 

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

páxina 201  e le o resumo que tes máis arriba) 

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

6- QUEN ERAN OS HOPLITAS? 

7-CALES ERAN AS POLIS PRINCIPAIS? 

8-CAL POLIS INVENTOU A DEMOCRACIA? 

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

EXPLÍCAOS 

10-QUE ERAN AS COLONIAS GREGAS? 

11-POR QUE EMIGRABAN OS GREGOS E FUNDARON COLONIAS? 

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

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

14-QUEN FOI ALEXANDRE MAGNO?  

15- QUE TERRITORIOS CONQUISTOU ALEXANDRE MAGNO? 

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

17- QUE GRANDE BIBLIOTECA CREOU ALEXANDRE MAGNO? 

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

MAGNO NAS SÚAS CONQUISTAS. 

19- QUE ERA A METRÓPOLE? 



20-QUEN ERAN OS METECOS? 

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

DÓRICO,… 

 


