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Seznámení studentů se zákl. znaky a typy egyptské architektury,samost. práce 

se skripty a dalšími dostupnými odbornými materiály (odb. publikace,internet),  

ověření znalostí křížovkou 

 

1. TYPY STAVEB VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ  

Spojte k sobě obrázky, názvy, funkci a konkrétní památky podle významu: 

 

 

 

a) 

  
 

 

b) 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Gizeh_Cheops_BW_1.jpg


 

 

 

 

   c)   

 

 

 

d)  

 
 

e) 

  
f) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Saqqara_BW_5.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Abu_Simbel,_Ramesses_Temple,_front,_Egypt,_Oct_2004.jpg


 
 

 speos, pyramida, mastaba, chrám, stupňovitá pyramida, sfinga  

 hrobka faraonů- Stará říše, hrobka prvních faraonů (Meni)  a 

významných úředníků, rituální místo sloužící k pohřebním obřadům, 

rituální místo vybudované ve skále, hrobka faraona (architekt Imhotep), 

socha panovníka Chefrena (kult panovníka-boha) 

 Menkaureova pyramida v Gíze, Abú Simbel u Assuánské přehrady, 

Ramesseum, Raachefova pyramida v Gíze, Džozerova pyramida 

v Sakkaře, chrám královny Hatšepsut, Cheopsova (Velká, Chefrenova) 

pyramida, chrámový komplex Karnaku, Ptahšepsesova mastaba, 

chrámový komplex v Luxoru, Chefrenova sfinga v Gíze 
 

2. Vyvoď z obrázků vývoj funerální (hrobové) architektury v Egyptě 

I.     

II.     

III.    

3. Podle obrázků a s pomocí další literatury (scriptum, odborné publikace, 

internet) se pokus popsat tyto základní stavební typy egyptské architektury 

z bodu č. 1 

    

    

    

    

     

4. Všechny tyto stavby byly bohatě zdobeny, pokus se doplnit tento text: 

Ve Staré říši si faraoni stavěli  hrobky – pyramidy .Stěny  hrobek byly bohatě 

zdobeny sochařskou a malířskou výzdobou, zejména…………..a..................  s 

tematikou………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………, 

všechny byly barevné tj…………………………………..a doplněné 

egyptským písmem………………………………. Toto písmo 

vyluštil…………………………………. pomocí  tzv.………………………. 

V hrobkách byly také nalezeny……………………………………..související 

s posmrtným životem pohřbených. Většina hrobek-pyramid byla vykradena 

ještě ve starověku , nevykradené se dochovaly  pouze některé hrobky z období 

……………………., kdy už se faraoni nechávali pohřbívat v 

…………………………….. u Vésetu  do skalních hrobů. K významným  

nálezům patři  hrobka faraona…………………….., která byla nalezena zcela 

nepoškozená. Nejznámější památkou této hrobky je bohatě 

zdobená…………………….. …………….. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Egypt.Giza.Sphinx.01.jpg


5. Označ následující prvky egyptské architektury: sloup, hlavice ve tvaru 

otevřeného papyru, hlavice papyrus – poupě, hlavice ve tvaru palmy, hlavice 

s hlavou bohyně Háthory, architrávový systém, abakus, dřík s kulatým  

průřezem, dřík s čtvercovým průřezem 

 

g) 

 

 

6. Doplň křížovku. Znáš pojem, který tvoří tajenku? 

1. hrob významných úředníků a osob Staré říše (1) 

_ _ _ _ _ _ _ 

2. faraonka (skalní chrám) (5)    

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. jinak speos (5)      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. významný chrámový komplex (4)   

_ _ _ _ _ 

5. jiný název pro Cheopsovu  pyramidu (3) 

 _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. skalní chrám (Assuánská přehrada) (8)   

_ _ _   _ _ _ _ _ _ 

7. egyptská bohyně plodnosti  (6)    

_ _ _ _ _ _ 
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