1. Коли і чому відбувається Велика грецька колонізація?
2. Показати на карті основні напрямки колонізаційного руху греків у VIII-VI ст.
до н. е.
3.
4.
5.
6.

Які наслідки мала Велика грецька колонізація VIII-VI ст. до н. е.?
Що таке метрополія?
Який характер мав колонізаційний рух VIII-VI ст. до н. е.?
Яким чином вплинула колонізація на суспільно-економічне життя Греції у
VIII-VI ст. до н. е.?
7. Назвати найбільші колонії Давньої Греції на Апенінському півострові.
8. Що було предметом імпорту та експорту у архаїчній Греції?
9. Розповісти історію появи монет у Греції.
10. Що таке тимократія?
11. Чому було здійснено запис звичаєвого права та які наслідки він мав?
12. Що таке тиранія? Назвати імена афінських тиранів.
13. Яку роль у розвитку афінської державності відіграла тиранія?
14. Що таке сейсахтея?
15. Чому про Драконтівські закони говорили, що вони написані кров’ю?
16. Що таке остракізм? Яке питання вносилося на народні збори згідно закону про
остракізм?
17. Чим відрізнявся суспільно-політичний лад у Афінах та у Спарті? Яким чином
це впливало на розвиток культури зазначених полісів?
18. Що таке криптії?
19. Що таке кіклічні поеми?
20. Окреслити особливості розвитку давньогрецької лірики в архаїчний період.
Назвати основних представників.
21. Чому філософія зародилася саме у Давній Греції?
22. Що намагалися зрозуміти та визначити перші давньогрецькі філософи?
23. Що первісно позначав термін ἱστορίη?
24. Хто такі логографи? Назвати найвидатніших з них.
25. З чим було пов’язане зародження давньогрецької архітектури?
26. Чим відрізняється архітектура Давньої Греції періоду архаїки від архітектури
крито-мікенського періоду?
27. Яким чином співвідносяться назви архітектурних ордерів з географічними
областями їх поширення?
28. Назвати основні архітектурні ордери та окреслити їх характерні риси.
29. Хто побудував святилище Артеміди в Ефесі, яке у 356 р. до н. е. було знищене
Геростратом?
30. Що таке курос та кора?
31. Пояснити, що вкладали греки у поняття “архаїчна посмішка”.
32. Які види керамічних виробів існували у Греції архаїчного періоду? Чим було
зумовлене таке розмаїття?

33. Чим відрізняється червонофігурний від чорнофігурного стилю розпису?
Назвати найвидатніших представників кожного з них.
34. Що таке пінака?

