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Anotace: 

 

Digitální učební materiál slouží k upevňování učiva, s nímž se žáci seznámili v rámci dějin umění starověkého Egypta z období Staré 

říše. Obsah či rozsah předkládaných informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani nejnutnějším 

minimem informací s ohledem na danou vzdělávací oblast. Digitální vzdělávací materiál si na relativním množství ukázek uměleckých 

děl klade za cíl fixovat u žáků znalost základních rysů umění dané epochy a vytvořit u nich dovednost jejich rozpoznávání v kontextu 

dalšího vývoje výtvarného umění a to ve vazbě na politické a kulturní dějiny. 
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1. Otázka 2. Otázka 

Egypt se již od nejstarších dob dělí na dvě geografické i politické části; 

na tzv: 

Mezi tři nejznámější pyramidy patří 

a) Východní a Západní Egypt a) Cheopsova, Chefrénova a Mikerionova 

b) Pravý a Levý Egypt b) Cheopsova, Chefrénova a Mererukova 

c) Horní a Dolní Egypt c) Cheopsova, Chufevova a Mardukova 

 

3. Otázka 4. Otázka 

První známá pyramida nese jméno svého stavitele, jímž byl Řeka Nil se na konci svého toku větví do mnoha ramen. Tomuto jevu říkáme 

a) Tutanchamón a) Omega 

b) Džoser b) Gama 

c) Hatšepsut c) Delta 

 

5. Otázka 6. Otázka 

Tři nejznámější pyramidy se nachází v Řeka Nil se vlévá do 

a) Gíze a) Mrtvého moře 

b) Sakkáře b) Středozemního moře 

c) Wésetu c) Černého moře 

 

7. Otázka 8. Otázka 

Typ hrobky užívaný egyptskými hodnostáři se nazývá Egyptský vládce nesl titul 

a) Hypostyl a) Faraón 

b) Mastaba b) Satrapa 

c) Pylon c) Ensi 
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9. Otázka 

 

10. Otázka 

 

11. Otázka 

 

a) Socha krále 

Raachefa 

a) Marduk 

s manželkou 

a) Memnónúv 

kolos v Gíze 

b) Socha krále 

Sargona  

b) Mastaba 

s manželkou 

b) Velká sfinga 

v Gíze 

c) Socha krále Šubad c) Menkauré 

s manželkou 

c) Velká sfinga 

v Sakkáře 

 

12. Otázka 

 

13. Otázka 

 

  

a) Sedící písař a) Pyramidy v Gíze  

b) Sedící kněz b) Pyramidy Sakkáře  

c) Sedící faraón c) Pyramidy 

ve Wésetu 
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