
 

 

 

 

1. Połącz nazwy bogów egipskich z ich dziedzinami. 

I. Horus  a) bóg mądrości                           

II. Anubis  b) bogini sprawiedliwości 

III. Thot     c) bóg nieba 

IV. Hathor  d) bogini miłości i radości 

V. Maat  e) bóg zmarłych 

 

2. Podpisz amulety starożytnych Egipcjan używając niżej podanych nazw. Następnie przypomnij 

sobie przed czym ich chroniły. 

Oko Horusa, kluczyk Ankh, Skarabeusz 

   
……………………        …………………………………… …………………………………………………………………. 

 

3. Odpowiedz na pytania, a następnie z pierwszych liter odpowiedzi ułóż imię ostatniej królowej 

Egiptu. Na koniec uzupełnij jej imieniem puste luki w tekście. 

 

___ ____________________ główny budulec Starożytnego Egiptu 

___ ____________________ jedna z oznak władzy faraona, występowała zawsze w parze z biczem 

___ ____________________ Dolny i Górny… 

___ ____________________ miejsce na pustyni gdzie rosną rośliny i znajduje się woda 

___ ____________________ symbol Starożytnego Egiptu, trzy ostrosłupy z Gizy, które pilnuje sfinks 

___ ____________________ nazwa miejscowości, którą założył w Egipcie Aleksander Wielki 

___ ____________________ imię faraona, które grób w nienaruszonym stanie odnaleziono w czasach współczesnych 

___ ____________________ główny zawód starożytnych Egipcjan 

___ ____________________ przynosiły szczęście starożytnym Egipcjanom 

 

Odpowiedź: ……………………………… VII z dynastii Ptolemeuszy była ostatnią królową Egiptu. Rządziła w 

latach 51–30 p.n.e. Gdy w 30 r. p.n.e. Rzymianie zdobyli Egipt pozbawiając …………………………władzy, 

popełniła samobójstwo. Wedle legendy uczyniła to pozwalając ukąsid się kobrze. 

 

 

 



 

4. Z wymienionych symboli władzy podkreśl te, które były używane przez faraona.  

 korona Dolnego i Górnego Egiptu 

 berło 

 zakrzywiona laska i bicz 

 diadem  

 

5. Poniżej znajdują się kartusze (kartusz to specjalne przygotowane miejsce, w którym 

umieszczano imiona władcy-faraona i członków rodziny królewskiej) z różnymi nazwami. Aby 

dowiedzied się co to są za nazwy, musisz rozwiązad hieroglify. Do pomocy masz alfabet 

hieroglificzny z literkami współczesnymi. Każdy hieroglif odpowiada literce znajdującej się obok 

niego.  

Podpowiedź: przy kartuszach znajdują się krótkie opisy, które są związane z zaszyfrowanymi 

nazwami. Gdy już uda Ci się odgadnąd nazwę, wpisz ją w wykropkowane miejsce. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię królowej, którą już znasz  

 

…………………………………………………………….. 

  

 

 

…………………………………………………………….. 

zabalsamowane ciało zmarłego, które 

wkładano do trumny,  a   następnie 

umieszczano w kamiennej skrzyni (sarkofagu). 

  

 

Faraon,  który Wybudował Wielką Piramidę …………………………………………………………….. 


