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Egypt 

A) Nejvýznamnější stát Egypt leží na …………………….. kontinentě v povodí řeky…… . Původně existovaly 

dva státy……………….. a ……………………. , které se ve ……………….. př. n. l. sjednotily. Panovník Egypta se 

nazýval……… a již za svého života si stavěl svoji hrobku…………………. Nejstarší se 

jmenuje…………………………….  a nejvyšší ………………….  

Nejvýznamnějšími egyptskými panovníky byli (5):…………………………………………………………Zemřelé tělo 

se ………………………………… a takto upravené se nazývalo ……………..  Jako stavební materiál se používal 

……………………, písmo se nazývalo……………………. a psalo se na svitky z …………………. . Písmo 

rozluštil………………….. na …………………………desce. Nejvýznamnějšími divy Egypta byly…………………… a 

…………………………………… 

 

 

Dějiny Egypta se dělí na: 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

Později území obsadili: 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

 …………………………….. 

B) Vysvětli pojmy: 

 otrok -…………………………………………………………………………………………………. 

 vezír -………………………………………………………………………………………………….. 

 mumie -…………………………………………………………………………………………….… 

 delta -………………………………………………………………………………………………..… 

 oáza -…………………………………………………………………………………………………… 
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Egypt 

C) Nejvýznamnější stát Egypt leží na …africkém.. kontinentě v povodí řeky…Nil . Původně existovaly 

dva státy.Horní.. a …Dolní... , které se ve …3.tisíciletí..př. n.l. sjednotily. Panovník Egypta se 

nazýval..faraon… a již za svého života si stavěl svoji hrobku -..pyramidu…. Nejstarší se 

jmenuje…Džaserova….  a nejvyšší …Cheopsova….  

Nejvýznamnějšími egyptskými panovníky byli (5):…Cheops, Džoser, Ramses, Tutanchamon, 

Amenhotep, Kleopatra… Zemřelé tělo se …balzamovalo… a takto upravené se nazývalo …mumie...  

Jako stavební materiál se používal ……kámen…, písmo se nazývalo…hieroglyfy…. a psalo se na svitky 

z ……papyru. Písmo rozluštil…Schampollion.. na …Rosettské…desce. Nejvýznamnějšími divy Egypta 

byly…Cheopsova pyramida… a …maják v Alexandrii… 

 

 

Dějiny Egypta se dělí na: 

 …Archaickou říši…... 

 …Starou říši………….. 

 …Střední říši..……….. 

 …Novou říši………….. 

Později území obsadili: 

 …Peršané…….……………….. 

 …Alexander Makedonský 

 …Římané……………………….. 

D) Vysvětli pojmy: 

 otrok -…bezprávný občan……………………………………………………………………. 

 vezír -…správce území………………………………………………………………………….. 

 mumie -…balzamované tělo……………………………………………………………….… 

 delta -…ústí řeky………………………………………………………………………………..… 

 oáza -……místo v poušti………………………………………………………………………… 
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