
Tantárgy: Történelem 

Téma: A görög polisz 

Az ókori olimpia 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 04.30. 

 

Most végezd el a munkafüzeti házi feladatod önellenőrzését!  

Mf.  41/1-2.  

 
Mf. 42/3-4. 

 
 

Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 8. o.: 

  54. óra   04.30. 

      A görög polisz 

(1 sor kimarad) 

Polisz: városállam 

ókori Hellaszban kb. 700 volt belőle 

 egyetlen városból és környékéből álló állam 

 középpontjában általában fallal körülvett város és fellegvár áll 

 önálló vezető 

 önálló kül- és belpolitika 

 önálló pénz 

Városállamokat összeköti – görögök összetartozása - Hellász: 

 közös nyelv és írás 

 közös vallás 

 katonai szövetségek 

 4 évente megrendezett olimpiai játékok 

 

(1 sor kimarad) 

Olimpiai játékok 

(1 sor kimarad) 

Az ünnepi játékokat Zeusz tiszteletére rendezték 

Vallási ünnepségek és sportversenyek is zajlottak 

Az olimpiai játékok alatt általános béke (fegyvernyugvás) volt 

Első ókori olimpia Kr. e. 776-ban volt (görög időszámítás kezdete) 

4 évente rendezték meg 

Résztvevők: csak görög származású szabad férfiak és fiatal fiúk 

Nők a nézők közt sem lehettek 

 

 



Helyszíne: Olümpia  - Peloponnészosz-félszigeten (Keresd meg a térképeden)! 

 
 

program: 

1. nap: a trombitások és kikiáltók versenyére, az eskütételre és a sportküzdelmek előkészületei 

2. nap: a gyermekek (csak fiúk) versenye  

3. nap: öttusa (pentathlon: stadionfutás, diszkoszvetés, távolugrás, gerelyhajítás, birkózás), 

lovasversenyek, ököráldozat 

4. nap: teliholdkor további áldozatok és lakoma  

5. nap: futóversenyek, birkózás, ökölvívás. pankráció, fegyveres futás 

6. nap: megkoszorúzták a győzteseket és megvendégelték a résztvevőket 

díjazás: 

- koszorú a szent olajfa ágából 

- óriási tiszteletnek örvendtek 

- saját városállama pénzt adhatott 

- díszhely a színházban 

- szobrot állítottak neki 

- soha többet nem kellett adót fizetnie 

Készítsd el a következő táblázatot a füzetedbe! 

Ókor olimpia  Újkori olimpia 

vallási, Zeusz tiszteletére célja nemzeteket átfogó játék 

4 évente (nyáron) ideje 4 évente (nyáron, télen) 

Olümpia helye változó város nyeri el 

Kr.e. 776 1. megrendezés 1896 

6 nap időtartama több hét, 1 hónap körül 

csak görög  

szabad férfi 
résztvevők különböző országok 

nők és férfiak 

futás, öttusa, kocsiverseny, 

birkózás, ökölvívás, 

pankráció 

versenyszám sokkal több 

csak 1. hely 

olajágkoszorú 
díjazás 1-3. hely 

érem 

 

Hf: Tk. 53-54. o. olvasni, tanulni + füzet   

Mf. 42/5., 7.43/10-11.  44/13-14.    Szorgalmi: 44/12. 

 

A füzet és Mf. oldalakat 05.04. 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba. 

 



Kainat:  

Subject: History  

Topic: The Greek polis  

The ancient Olympics 

Class: 5.a  

Date: 2020.04.30. 

 

Now do a self-check of your workbook homework!  

Mf.  41/1-2.  

 
Mf. 42/3-4. 

 
Use the booklet and have your atlas open KTA p. 8.  

Write the sketch in Hungarian!  

 

54.lesson     04.30.  

               The Greek polis  

(1 line left out) 

Polis: city-state in ancient Hellas approx.  

There were 700 of them  

• a state consisting of a single city and its surroundings  

• it usually focuses on a walled city and citadel  

• independent leader  

• independent foreign and domestic policy  

• independent money  

Connects city-states - Greek affiliation - Hellas:  

• common language and writing  

• common religion  

• military alliances  

• Olympic Games held every 4 years  

(1 line left out)  

Olympic Games  

(1 line left out)  

The festive games were held in honor of Zeus  

There were also religious celebrations and sports competitions  

There was general peace (ceasefire) during the Olympics  

First Ancient Olympics BC. It was in 776 (beginning of Greek time)  

It was held every 4 years  

Participants: only free men and young boys of Greek descent  

There could be no women in the audience  

 



Location: Olympia - Peloponnese (Find it on your map)!    

 
program:  

Day 1: Trumpet and exclamation, swearing and sports preparations  

Day 2: competition for children (boys only)  

Day 3: pentathlon (pentathlon: stadium run, discus throw, long jump, javelin throw, 

wrestling), equestrian races, ox sacrifice  

Day 4: Full moon additional sacrifices and feast  

Day 5: running competitions, wrestling, boxing. pankration, armed running  

Day 6: Winners were wreathed and participants were entertained  

remuneration:  

- a wreath from the branch of the sacred olive tree  

- they enjoyed great respect  

- his own city-state could give money  

- a place of worship in the theater a statue was erected to him  

- he never had to pay taxes again  

Make the following table in your booklet.  

Ókor olimpia Ancient Olympics  
Újkori olimpia 

 Modern Olympics 

vallási, Zeusz tiszteletére religious, in 

honor of Zeus 

célja its goal nemzeteket átfogó játék 

nationwide game 

4 évente every 4 years summer ideje time 4 évente   every 4 years in 

summer and winter 

Olümpia  helye place változó város nyeri el 

changing city wins 

Kr.e. 776 1. megrendezés Arrangement 1 1896 

6 nap  6 days időtartama duration több hét, 1 hónap körül 

several weeks, 1 month 

csak görög     only Greek 

szabad férfi    free man 
résztvevők  
participants 

különböző országok 

nők és férfiak  

different countries women 

and men 

futás, öttusa, kocsiverseny, birkózás, 

ökölvívás, pankráció  

running, pentathlon, horse-drawn 

carriage racing, wrestling, boxing, 

pankration 

versenyszám  
competition 

sokkal több  

much more 

csak 1. hely  1st place only 

olajágkoszorú olive branch wreath 
díjazás 

remuneration 

1-3. hely    1-3. place 

érem    coin 

Hf:  Tk. 53-54. p. read, learn + booklet  

Mf. 42/5., 7.43/10-11.  44/13-14.  

The booklet and Mf. pages 05.04. Upload to the Classroom by 6pm. 



  



Gábor, Dylan: 

Asunto: Historia  

Tema: La polis griega  

Las olimpiadas antiguas 

Clase: 5.a  

Fecha: 2020.04.30. 

 

¡Ahora haga una autocomprobación de la tarea de su libro de trabajo!  

Mf.  41/1-2.  

 
Mf. 42/3-4. 

 
Use el folleto y haga que su atlas abra KTA p. 8.  

¡Escribe el boceto en húngaro!  

 

54.   04.30.  

La polis griega  

(Queda 1 línea)  

Polis: ciudad-estado en la antigua Hellas aprox.  

Había 700 de ellos  

• un estado que consiste en una sola ciudad y sus alrededores  

• generalmente se enfoca en una ciudad amurallada y ciudadela  

• líder independiente  

• política exterior e interna independiente  

• dinero independiente  

Conecta ciudades-estado - Afiliación griega - Hellas:  

• lenguaje común y escritura  

• religión común  

• alianzas militares  

• Juegos Olímpicos celebrados cada 4 años.  

(Queda 1 línea)  

Juegos olimpicos  

(Queda 1 línea)  

Los juegos festivos se llevaron a cabo en honor a Zeus.  

También hubo celebraciones religiosas y competiciones deportivas.  

Hubo paz general (alto el fuego) durante los Juegos Olímpicos  

Primeras Olimpiadas Antiguas BC. Fue en 776 (comienzo del tiempo griego)  

Se realizaba cada 4 años.  

Participantes: solo hombres y jóvenes de ascendencia griega gratuitos  

Tampoco podría haber mujeres en la audiencia  

 



Ubicación: Olympia - Peloponeso (¡Encuéntrela en su mapa!)    

 
programa:  

Día 1: trompeta y exclamación, juramentos y preparaciones deportivas  

Día 2: competencia para niños (solo niños)  

Día 3: pentatlón (pentatlón: carrera en el estadio, lanzamiento de disco, salto largo, 

lanzamiento de jabalina, lucha libre), carreras ecuestres, sacrificio de bueyes  

Día 4: luna llena sacrificios adicionales y fiesta Día  

5: competiciones de carrera, lucha libre, boxeo. pankration, carrera armada  

Día 6: los ganadores fueron coronados y los participantes fueron entretenidos  

tasa:  

- una corona de la rama del olivo sagrado 

 - disfrutaron de un gran respeto  

- su propia ciudad-estado podría dar dinero  

- un lugar de culto en el teatro le erigieron una estatua  

- nunca más tuvo que pagar impuestos Haga la siguiente tabla en su folleto. 

Haga la siguiente tabla en su folleto.  

Ókor olimpia Olimpiadas antiguas  
Újkori olimpia  

Olimpiadas modernas 

vallási, Zeusz tiszteletére 

religiosa, en honor a Zeus 

célja el objetivo nemzeteket átfogó játék juego 

a nivel nacional 

4 évente nyáron    Cada 4 años en verano ideje tiempo 4 évente nyáron, télen 

Cada 4 años en verano e 

invierno  

Olümpia helye lugar változó város nyeri el cambio 

de ciudad gana 

Kr.e. 776 1. megrendezés Arreglo 1 1896 

6 nap   6 dias időtartama duración több hét, 1 hónap körül varias 

semanas, alrededor de 1 mes 

csak görög       solo griego 

szabad férfi    hombre libre 
résztvevők  

participantes 

különböző országok nők és 

férfiak diferentes paises 

mujeres y hombres 

futás, öttusa, kocsiverseny, birkózás, 

ökölvívás, pankráció  

correr, pentatlón, carreras de carruajes 

tirados por caballos, lucha libre, boxeo, 

pankration 

versenyszám  
competencia 

sokkal több  

mucho mas 

csak 1. hely   1er lugar solamente 

olajágkoszorú   corona de rama de olivo 
díjazás 

remuneración 

1-3. hely     1-3. lugar 

érem    medalla 

HF:  Tk. 53-54. p. leer, aprender + folleto  

Mf. 42/5., 7.43/10-11.  44/13-14.  Diligente: 44/12. 

El folleto y Mf. páginas 05.04. Subir al classroom antes de las 18:00. 


