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Téma: A görög mitológia 

 

Felhasználható irodalom pl.:  

- történelem tankönyvek és atlaszok; 

- Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék és mondák – e kötetben az alábbi történetek 

elolvasása ajánlott: 

 Az istenek születése 

 Prométheusz 

 Héraklész 

 Thészeusz 

 Parisz ítélete 

 Odüsszeusz kalandjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kinek a „lakóhelyére” ismersz rá? (10 pont) 

 

a/ Kaukázus 

 

 

b/ Oroszlános kapu 

 

 

c/ knósszoszi palota 

 

 

 

 



 

d/ Parthenón 

 

 

e/ Delphoi 

 

 

2. Karikázd be a helyes választ! (10 pont) 

I. Ki győzte le Püthónt, a sárkányt? 

a/ Arész  b/ Apollón  c/ Artemisz 

II. Hogyan halt meg Aigeusz király? 

a/ megette a Minótaurusz 

b/ belevetette magát a tengerbe 

c/ túl közel repült a Naphoz és lezuhant 

III. Kinek a szobrát lopta ki Odüsszeusz Trójából? 

a/ Aphrodité  b/ Arész  c/ Pallasz Athéné 

IV. Ki nem jósolta meg Trója pusztulását? 

a/ Apollón  b/ Laokoón  c/ Kasszandra 

V. Melyik munkát nem kellett elvégeznie Héraklésznek? 

a/ hozza el a Heszperidák aranyalmáit 

b/ egye meg a krétai bikát 

c/ takarítsa ki egy nap alatt Augeiasz istállóját 



3. Melyik helyre gondoltam? (10 pont) 

a/ e város királyához ment feleségül Szép Heléné 

b/ itt jósolt háromlábú székén Püthia 

c/ innen származott Thészeusz 

d/ e város labirintusában élt a Minótaurusz 

e/ itt halt meg Hektor 

 

4. Melyik görög istenről van szó? (10 pont) 

a/ Aphrodité férje 

b/ kilenc kísérője a Helikonnál tanyázik 

c/ a legféltékenyebb istennő 

d/ egy bikát ajándékozott Kréta királyának 

e/ a legszebb földi asszonyt ígérte Parisznak 

f/ a legfiatalabb és egyben a legöregebb istennő 

g/ haragjában Prométheuszt leláncoltatta 

h/ a legravaszabb isten 

i/ lányát csak félévente láthatja 

j/ tiszteletére épült az ókor egyik csodája Epheszoszban 

 

5. Mi jut róla eszedbe? (10 pont) 

a/ fekete vitorla 

b/ aranyalma 

c/ tengeri kígyó 

d/ máj 

e/ csel, furfang 

 

 

 

 

 



6. Ki/mi a kakukktojás – miért? (10 pont) 

a/ Ariadné – Nauszikaá – Kalüpszó – Kirké 

b/ erümanthoszi vadkan – Minótaurusz – kerüneiai szarvas – nemeai oroszlán 

c/ küklopsz – szirén – szatürosz – lótuszevő 

d/ Héra – Pallasz Athéné – Aphrodité – Érisz 

e/ Prométheusz – Héraklész – Rheia – Kronosz 

 

7. Hogyan ért véget földi életük? (10 pont) 

a/ Hektor 

b/ Héraklész 

c/ Laokoón 

d/ Akhilleusz 

e/ Minótaurusz 

 

8. Ki adhatta fel az alábbi hirdetést? (10 pont) 

a/ „Eltévedtél? Nem találod a kiutat? Akkor számodra én vagyok a megoldás. Bármikor 

kölcsönadok egy gombolyag fonalat. Jelige: labirintus.” 

 

b/ „Gyors hajót bérelnék hosszú távra társaimnak és magamnak. Utunk nehéznek 

ígérkezik, a hajónak ki kell bírnia a viharokat és a tengeri szörnyek támadásait. Célunk 

hazajutni bármi áron. Jelige: Ithaka.” 

 

c/ „Szépségverseny zsürielnököt keres nagy tapasztalattal. A jutalomban megegyezünk. 

Trójai herceg előnyben. Jelige: aranyalma.” 

 

d/ „Bármilyen nehéz feladatot elvállalok, az erőm határtalan. A mérgezett 

nyílvesszőimmel halálos sebet ejtek bárkin. Jelige: 12 próba” 

 

e/ „Jutalmat adok annak, aki hírt hoz évek óta távollevő férjemről. Kérőim zaklatnak, 

és várják, hogy valamelyiküknek igent mondjak. Jelige: hű feleség.” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


