
Antwoordmodel Grieken. 

 

ACTEUR 

1A: b 

1B: Ze zijn van aardewerk gemaakt. 

1C: Eigen invulling leerlingen. 

2A: Tragedie: Vader Poseidon enz. (b) 

       Komedie: Snel! enz. (a) 

       Saterspel: Nadat jullie enz. (c) 

2B: Talentenjacht (denk aan Voice of  Holland, X- factor enz.). Ook sommige sportwedstrijden.  

3A: 420-400 v. Chr. 

3B: Musical of opera. 

3C: Lier. 

4A: 900 v. Chr. 

4B: Ze staan in een cirkel met hun armen omhoog. Eén figuurtje heeft een muziekinstrument vast. 

4C: Orkest. 

4D: - 

 

BEELDHOUWER 

1A: 2700-2300 v. Chr. 

1B: Het gezicht had geschilderde ogen en mond. 

1C: Het hoofd is te groot, de armen te klein. 

1D: Eigen invulling leerlingen. 

2A: 510-500 v. Chr. 

2B: Overeenkomsten: allebei frontaal, met linkerbeen naar voren, armen langs het lichaam, de vuisten 

gebald. Verschillen: het Griekse beeld glimlacht en heeft lang haar. Griekse beelden waren naakt, 

Egyptische beelden niet. 

3A: Ze vallen precies samen. 

3B: b 

3C: Marmer - Kost veel tijd enz. 

       Brons - Te gieten enz. 

       Aardewerk - Goedkoop, enz. 

4A: 150-50 v. Chr. 

4B: Eigen invulling leerlingen. 

4C: c 

 

BOER 

1A: 460-450 v. Chr. 

1B: a 

1C: Wijn wordt gemaakt van druiven, een landbouwproduct. 

1D: Omdat planten groeien, bloeien en vrucht dragen in bepaalde seizoenen en boeren daar 

afhankelijk van zijn. 

2A: 460-440 v. Chr. 

2B: Als smeermiddel - Als schoonmaakmiddel 

       Als brandstof - Om mee te koken 

2C: Olijven, druiven en graan. 

3A: 1350-1200 v. Chr. 

3B: Het handvat ontbreekt. 

3C: Het handvat was van hout en dat vergaat in de grond. 

3D: De Egyptenaar pakt het gewas met zijn linkerhand beet en snijdt het met de sikkel in zijn 

rechterhand af. 

4A: 650-625 v. Chr. 

4B: De oud-Griekse geit (ibex) had langere horens. 

tel:2700-2300


4C:  d: veeteelt 

        c: melk 

        a: bergen 

        e: goden 

        b: festivals 

 

FILOSOOF 

1A: 650-600 v. Chr. 

1B: De twee vogels worden vastgehouden door een gevleugelde vrouwenfiguur, de meesteres der 

dieren. 

1C: Zelfkennis is het begin van alle kennis.  

1D: Omdat deze denkers een natuurlijke, i.p.v. een goddelijke, verklaring voor verschijnselen om hen 

heen zochten. 

2A: Uilen zijn nachtdieren en konden volgens de Grieken in het duister zien. Een waarzegger kan in 

de duistere toekomst kijken. 

2B: Eigen invulling leerlingen. 

3A: De Socratische methode wordt toegepast in gesprekken tussen de filosoof en zijn 

gesprekspartner(s). Filosoferen gebeurde in die tijd meestal in gespreksvorm. 

3B: Ze is afgebeeld in nadenkende houding met een notitieboek in haar schoot. 

4A: 400-380 v. Chr. 

4B: Drank en plezier. Er is een muzikante aanwezig en de mannen houden hun drinkbekers hoog in 

de lucht. 

4C: b 

4D: Universiteiten en scholen. 

 

GRIEKSE HELD 

1A: De gordel van Hippolyte 

       De hydra van Lerna 

       De leeuw van Nemea 

1B: Hij is vermoeid en staat uit te rusten. 

2A: 560-550 v. Chr. 

2B: a 

2C: Hij liet Ariadne, die hem had geholpen het doolhof in en uit te komen alleen achter op het eiland 

Naxos. 

2D: Eigen invulling leerlingen. 

3A: 575-550 v. Chr. 

3B: c 

3C: Eigen invulling leerlingen. 

4A: 410-390 v. Chr. 

4B: De mens. Als baby kruip je, als je oud bent heb je een stok. 

4C: Overeenkomst: het zijn allebei leeuwen met mensenhoofden. Verschil: de Griekse sfinx is 

vrouwelijk en heeft vleugels. 

4D: Eigen invulling leerlingen. 

 

HANDELAAR 

1A: 510 v. Chr. 

1B: De handel ging over zee. Griekenland heeft honderden eilanden. 

1C: a 

1D: Graankorrels, olijfolie en wijn. 

2A: Zevende eeuw v. Chr. 

2B: Munten zijn klein en makkelijker mee te nemen dan vissen, geiten of broden. Munten geven een 

exacte waarde in plaats van een relatieve. 



 

2C: 17,2 gram 

        3 obolen 

3A: 600-550 v. Chr. 

3B: De patronen en de kleuren zijn hetzelfde. De vorm is verschillend. 

3C: c 

3D: (komt nog een kaartje) 

4A: 625-600 v. Chr. 

4B: Eigen invulling leerlingen. 

4C: Eigen invulling leerlingen. 

 

LEIDER 

1A: 735-720 v. Chr. 

1B: De vaas is zeer groot en heel rijk versierd met o.a. afbeeldingen van luxe strijdwagens. 

1C: Rijke mensen zijn niet noodzakelijkerwijs de beste bestuurders. 

2A: 480-470 v. Chr. 

2B: Stemmen. 

2C: Eigen invulling leerlingen. 

2D: ...kleine groep...- ...belangrijkste families... 

       ...het volk...-...spannende verkiezing... 

       ...één leider...-...mijn adviseurs... 

3A: ca. 325 v. Chr. 

3B: Op de munt staat een portret van Alexander met zijn naam eromheen. 

3C: b 

3D: Aan de oorlogsolifanten van de tegenstanders. 

4A: 300-200 v. Chr. 

4B: c 

4C: Eigen invulling leerlingen. 

 

POTTENBAKKER 

1A: 760-700 v. Chr. 

1B: Voor het opbergen van sieraden en make-up. 

1C: b en d 

1D: Hitler en de Nazi's gebruikten het als hun symbool. 

2A: 500-470 v. Chr. 

2B: Als je iemand begraaft blijven uiteindelijk alleen de botten over, het vlees verdwijnt. 

2C: Eigen invulling leerlingen. 

3A: 480-470 v. Chr. 

3B: Roodfigurig 

3C: De figuur van Athene is veel soepeler getekend met meer en zorgvuldiger getekende details 

(bijvoorbeeld bij de plooien in de kleding). De versierde rand onder Athene is veel preciezer 

uitgewerkt. 

3D: Eigen invulling leerlingen. 

4A: 300-250 v. Chr. 

4B: De beschildering 

4C: c 

 

PRIESTER 

1A: 490-480 v. Chr. 

1B: Eigen invulling leerlingen. 

1C: Dat hijzelf 73 jaar zou leven. 

2A: 430-420 v. Chr. 

2B: Bij dit religieuze feest kregen kinderen huisdieren cadeau. 



2C: De rook van brandoffers gaat omhoog  terwijl de geplengde drank omlaag gaat. Zo kwamen de 

offers  op de juiste plaats bij de juiste goden terecht. 

2D: De jongen is te jong voor een officiële priester en bovendien draagt hij ook niet de witte hoofdband 

van een priester 

3A: 1580-1470 v. Chr. 

3B: Aan de biddende houding en het aparte hoofddeksel. 

3C: c 

3D: Islam- Jodendom- Christendom 

4A: 470-460 v. Chr. 

4B: Ja, want hij draagt onder de eikenkrans een hoofdband. 

4C: Eigen invulling leerlingen. 

 

SOLDAAT 

1A: 1950-1850 v. Chr. 

1B: Het handvat ontbreekt. 

1C: Nee, want brons was duur. 

2A: 625-600 v. Chr. 

2B:  Paarden bijten en trappen, je kunt je snel verplaatsen, je hebt beter overzicht, je vecht vanuit een 

hoge positie 

2C: Helm, speer, schild en beenplaten. 

2D: Tot de zware cavalerie, want hij is zwaar bewapend. 

3A: 400-300 v. Chr. 

3B: Schild, speer. 

3C: Voordelen: - de tegenstander wordt op afstand gehouden door de lange speren. 

 - de grote schilden, dicht tegen elkaar gehouden, beschermen de soldaten. 

        Nadelen:    - je bent minder beweeglijk op het slagveld. 

4A: 490-480 v. Chr. 

4B: De Lapithen met hun Griekse wapens symboliseren de Grieken. De kentauren symboliseren de 

barbaarse Perzen. 

4C: Marathon. 

4D: Om de boot van je tegenstander mee te rammen. 

 

SPORTER 

1A: 600-550 v. Chr. 

1B: Het flesje is klein en is kostbaar uitgevoerd. Door de grote lip werd geen kostbare olie verspild. 

1C: Sport werd gezien als een manier van trainen voor de oorlog. 

2A: 600-550 v. Chr. 

2B: De eigenaar had het paard gefokt, verzorgd en getraind. Hij draaide ook op voor de hoge kosten. 

De ruiter bereed het paard slechts. 

2C: c 

3A: 520 v. Chr. 

3B: Hij heeft een baard. 

3C: 1: olie, 2: zand, 3: schraapijzer, 4: geurende olie. 

3D: Grieken waren naakt tijdens het sporten. 

4A: 530 v. Chr. 

4B: Verspringen, speerwerpen, discuswerpen 

4C: Op 1 januari 2016 begon de 31e olympiade. 

4D: Eigen invulling leerlingen. 
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VROUW 

1A: 475-450 v. Chr. 

1B: Sjaal, wolmand, cosmeticadoos 

1C: Een huisvrouw, er is geen mannelijke klant te zien. 

1D: a 

2A: Glazen of stenen kralen aan een touwtje, geweven of leren arm- en hoofdbanden. 

2B: Eigen invulling leerlingen. 

3A: 760-700 v. Chr. 

3B: Aan het handvat in de vorm van twee paardjes en aan de perfecte afwerking van het voorwerp. 

3C: Vóór  het huwelijk de vader, tijdens het huwelijk de echtgenoot. 

4A: 575-550 v. Chr. 

 


