
2. Demokratyczne Ateny -  notatka  
 

Reformy Solona – VI w. p.n.e. 
594 r. p.n.e. 

Reformy Klejstenesa – VI w. p.n.e. 
508/507 r. p.n.e. 

Reformy Peryklesa V w. p.n.e. 

 podzielił społeczeństwo na 4 warstwy ze 
względu na posiadany majątek 

 uzależnił prawa polit. i obowiązki od 
przynależności do danej warstwy – tylko 
najbogatsi pełnili urząd archonta ale płacili 
najwyższe podatki; biedni nie płacili podatków 
i brali udział w Zgromadzeniu Ludowym 

 wykupił Ateńczyków z niewoli za długi i zakazał 
ich za to sprzedawać  

 zwiększył uprawnienia Zgromadzenia 
Ludowego,  

 wprowadził ostracyzm (sąd skorupkowy), który 
miał zapobiegać tyranii 

 utworzył Radę Pięciuset, 
 utworzył kolegium 10 strategów, 
 podzielił Ateny na 10 okręgów zwanych fylami. 

 obywatelem był tylko mężczyzna, którego 
oboje rodzice byli Ateńczykami,  

 wprowadził diety za udział w Zgromadzeniu 
Ludowym, 

 wprowadził  pensje za pełnienie urzędu 
sędziego oraz członka Rady Pięciuset 

 
Ateny Ustrój demokratyczny Aten 

1. Polis położona w Attyce.  
2. Prawa polityczne były zastrzeżone tylko dla mężczyzn od 20 roku życia, 

których obydwoje rodzice byli Ateńczykami. Bez praw obywatelskich byli 
cudzoziemcy, kobiety i niewolnicy.  

3. Niewolnicy należący do państwa pracowali w administracji, handlu, 
kopalniach, wykonywali roboty publiczne. 

4. Ateny miały potężną flotę. Portem Aten był Pireus.  
5. Akropol to wzgórze w Atenach, na którym znajdowały się wspaniałe 

świątynie. 
6. Agora to rynek, przy którym wznosiły się budowle publiczne i sklepy. 
7. Demagodzy to mówcy ateńscy, którzy byli przywódcami ludu. 

Rządy spoczywały w rękach wszystkich obywateli 
 Zgromadzenie Ludowe (eklezja) – brali w nim udział wszyscy obywatele 

(otrzymywali wynagrodzenie by nawet biedni mogli w nim uczestniczyć); 
zajmowało się finansami państwa, decydowało o wojnie i pokoju, 
uchwalało prawa, było najwyższym sądem, wybierało urzędników 
(archontów) przez losowanie na okres roku, także strategów czy sędziów.  

 Rada Pięciuset – po 50 obywateli z 10 okręgów; członkowie Rady 
Pięciuset pilnowali kluczy do świątyń i mieli pieczę nad pieczęcią 
państwa, nadzorowali urzędników. 

 Kolegium strategów – podczas wojny dowodzili armią, podczas pokoju 
zajmowali się zaopatrzeniem i szkoleniem. 

 Sądy przysięgłych – zajmowały się sądzeniem przestępstw i 
rozstrzyganiem sporów. W skłąd sądów mógł być wybrany każdy 
obywatel. 

 Archonci  - urzędnicy (9) wybierani przez losowanie na 1 rok, wykonywali 
polecenia Rady i Zgromadzenia Ludowego. 

 


