
Ciekawe dlaczego – 
Zbudowano piramidy 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat starożytnego Egiptu, między innymi odpowiedzi 

na pytanie, dlaczego zbudowano piramidy. 

 

 

Kto rządził Egiptem? 

 

Króla Egiptu nazywano faraonem. Egipcjanie wierzyli, że ich król Słońca Re był 

pierwszym królem Egiptu i że wszyscy faraonowie byli jego krewnymi. To 

czyniło faraona świętym i bardzo potężnym. Ludzie wierzyli, że jest on 

bogiem na Ziemi.  

Doradcy faraona nazywani byli czcigodnymi. Istniało wiele 

rodzajów urzędników królewskich, również z szumnymi tytułami, takimi 

jak Kierownik Królewskiej Garderoby albo Strażnik Królewskich Peruk.  

 

 

Czy kobieta mogła być faraonem? 

 

Mimo że niewiele kobiet rządziło Egiptem, jedna z nich była sławnym faraonem.  

Nazywała się Hatszepsut. Kiedy jej sześcioletni bratanek zasiadł na 

tronie, Hatszepsut poproszono o zarządzanie Egiptem w jego 

imieniu do czasu, kiedy będzie starszy. Hatszepsut jednak tak 

bardzo pokochała władzę, że nie chciała pozwolić swojemu 

bratankowi na jej przejęcie. Nie miał szansy, żeby rządzić, dopóki 

nie doczekał 30 roku życia. 

Kiedy Hatszepsut była faraonem, musiała nosić insygnia 

królewskie, takie jaksztuczna broda wykonana z naturalnych 

włosów. 



Po czym poznalibyśmy, że spotkalibyśmy faraona? 

 

Nosiłby oczywiście koronę! W rzeczywistości faraonowie 

nosili czasami dwie korony jednocześnie: białą dla Górnego 

Egiptu, jak określano południe kraju, i czerwoną dla Dolnego 

Egiptu, jak nazywano północną część.  

 

 

 Kto był krokodylim bogiem? 

 

Na starych rysunkach i malowidłach ściennych większość bogów i bogiń 

miała głowy zwierząt. Bóg wody, Sebek, przedstawiany był jako krokodyl. Thot 

miał głowę ptaka, nazywanego Ibisem, podczas gdy Taweret wyglądał jak 

hipopotam! Ozyrysa i Izydę  przedstawiano jako wielkiego króla i królową.  

Starożytni Egipcjanie czcili ponad 2000 bogów i bogiń! 

 

 

Kim była bogini Nut? 

 

Nut była boginią niebios i przedstawiano ją zwykle przykrytą gwiazdami. Wielu 

bogów i bogiń połączonych było w rodziny. Nut była żoną Geb. Izyda i Ozyrys 

byli ich dziećmi.  

Bycie kapłanem było pracą dorywczą. Większość z nich tylko 3 

miesiące w roku spędzała w świątyni, a resztę czasu przebywała w domach. 

Kapłani musieli kąpać się dwa razy w ciągu dnia i dwa razy w ciągu 

nocy, aby zachować czystość dla bogów. 

 

 

Czemu zbudowano piramidy? 

 

Piramidy były olbrzymimi grobowcami dla zmarłych faraonów i innych 

prominentnych ludzi. Nikt właściwie nie wie, dlaczego piramidom nadano taki kształt. 



Niektórzy twierdzą, że zostały zbudowane, aby wskazywać Słońce i gwiazdy, tak, aby dusza 

zmarłego człowieka mogła polecieć prosto do nieba. 

Faraonowie byli chowani ze wszystkimi 

najlepszymi strojami i biżuterią, więc grobowce 

wyposażono w sprytne pułapki, żeby chwytać 

rabusiów. 

Wielka piramida w Gizie została zbudowana 

ponad 4500 lat temu. 

W Gizie znajdują się też inne, mniejsze 

piramidy. Takie piramidy można również znaleźć w ponad 80 innych miejscach w Egipcie. 

Niektóre z nich mają schody i skrzywione szczyty.  

 

 

Kto lubił brodzić po kolana w błocie? 

 

Egipscy rolnicy uwielbiali błoto – zawierało ono wodę i wszystkie dobrodziejstwa 

potrzebne roślinom, żeby mogły dobrze rosnąć. Najważniejszym okresem w ciągu roku dla 

rolnika był czas, kiedy Nil wylewał i nanosił czarne błoto na pola. Obfita powódź oznaczała 

dobre zbiory. Mała powódź znaczyła, że ludzie będą 

głodować. 

Kapłani obserwowali księżyc i gwiazdy, aby 

opracować kalendarz miesięcy. Tym sposobem 

przewidywali, kiedy nadejdzie powódź i kiedy zasadzić 

rośliny.  

 

 

 Jaki był najszybszy sposób podróżowania? 

 

Najszybszą drogą w Egipcie był Nil. Egipskie łodzie były zrobione z rzecznej trzciny 

lub drewna. Stanowiły jedyny sposób przedostania się z jednego brzegu rzeki na drugi – 

chyba, że umiało się pływać i lubiło się krokodyle!  



Każdego roku zadawano sobie pytanie: ”jak duża będzie 

powódź?” Używano żłobionych kamieni, jako gigantycznych linijek, 

żeby mierzyć wzrastający poziom wody. Kamienie te nazywano 

nilometrami. 

 

 

Dlaczego ludzie siedzieli na dachach? 

 

Dach był prawdopodobnie najlepszym miejscem w egipskim domu. Był chłodniejszy 

niż wnętrze. Zwłaszcza pod cienistym baldachimem. Lubiono tam siedzieć, rozmawiać i grać 

w gry planszowe. 

Domy Egipcjan miały płaskie dachy. Spiczaste dachy 

zostały wynalezione na terenach deszczowych. Pozwalały one 

bowiem odpływać wodzie.  

 

 

 Kto grywał w gry planszowe? 

 

Tutanhamun został faraonem w wieku 12 lat. Uwielbiał grać w grę planszową, zwaną 

senet, a kiedy umarł, grę pochowano razem z nim. Senet to 

piękny zestaw, zbudowany z kości słoniowej i czarnego drewna, 

nazywanego hebanem.  

gra planszowa senet 

 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Zbudowano piramidy i inne pytania na 

temat starożytnego Egiptu”. Autor – Philip Steele. 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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