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Nejstarší státy starověku 

1. Doplň do textu. 

Nejstarší východní státy vznikaly v povodí velkých řek. V Egyptě v povodí…………………………….., 

v Mezopotámii v povodí……………………………….. a ……………………………………………. V Indii 

v povodí………………………………………….. a v Číně v povodí………………………………………………………… . 

Hlavním zdrojem vláhy, protože zde vůbec nepršelo, byly pravidelné……………………………………, 

které přinášely úrodné ……………………………………….. . K zadržení vláhy bylo třeba 

budovat………………………………………………, proto se zdejší zemědělství 

nazývá………………………………………………….. .  

2. Doplň do textu. 

Mezi Eufratem a Tigridem je oblast…………………………… .Zde se vytvořil sjednocený stát 

s hlavním městem……………………………… . V této oblasti se používalo písmo ………………………… . 

V matematice se k měření času zavedla…………………………………….soustava. Toto území 

nakonec ovládli……………………………………… . V Palestině žili Židé, jejich nejstarší kniha se 

nazývá ………………………………….. . V Malé Asii žili Chetité, jejichž jazyk rozluštil náš vědec 

……………………………………………………………….. . 

3. Přiřaď 

1. Ninive 

2. Peršané 

3. Chammurabi 

4. epos 

5. zikkurat 

6. Sumerové 

7. Aššur 

8. Visuté zahrady 

9. hlína 

10. reliéf 

 

3. ovládli Mezopotámii 

4. básnická skladba 

5. nejstarší obyvatelé 

6. významné město 

7. div světa v Babylonu 

8. důležitý materiál 

9. stupňovitá věžovitá stavba 

10. plastický obraz 

11. město s významnou knihovnou 

12. významný panovník 



 

Nejstarší státy starověku 

1. Doplň do textu. 

Nejstarší východní státy vznikaly v povodí velkých řek. V Egyptě v povodí……Nilu……….., 

v Mezopotámii v povodí……………Eufratu….. a ……………Tygridu……………. V Indii 

v povodí………………Indu…a Gangy……a v Číně v povodí………Chuang-ché a Jang-c-tiang. 

Hlavním zdrojem vláhy, protože zde vůbec nepršelo, byly pravidelné…………záplavy…………, 

které přinášely úrodné ……bahno……….. . K zadržení vláhy bylo třeba budovat………závlahové 

kanály…,a proto se zdejší zemědělství nazývá……………závlahové .  

2. Doplň do textu. 

Mezi Eufratem a Tigridem je oblast…meziříčí… .Zde se vytvořil sjednocený stát s hlavním 

městem…………Babylon……… . V  této oblasti se používalo písmo …klínové… . V matematice se 

k měření času zavedla…šedesátinná….soustava. Toto území nakonec ovládli…Peršané…… . 

V Palestině žili Židé, jejich nejstarší kniha se nazývá ……starý zákon.. . V Malé Asii žili Chetité, 

jejichž jazyk rozluštil náš vědec ……Bedřich Hrozný….. . 

3. Přiřaď 

1. Ninive I. 

2. Peršané A. 

3. Chammurabi J. 

4. Epos B. 

5. Zikkurat G. 

6. Sumerové C. 

7. Aššur D. 

8. Visuté zahrady E. 

9. Hlína F. 

10. Reliéf H. 

 

 

 

A. ovládli Mezopotámii 

B. básnická skladba 

C. nejstarší obyvatelé 

D. významné město 

E. div světa v Babylonu 

F. důležitý materiál 

G. stupňovitá věžovitá stavba 

H. plastický obraz 

I. město s významnou knihovnou 

J. významný panovník 

 


