
HISTORIAN KOE: Korkeakulttuuri – Egypti        VASTAUKSET 

 
 
1. Mikä on kartassa näkyvän punaisen alueen nimi?  
 

Hedelmällinen puolikuu. 
 

 
 
2. Mitä merkittävää kehittyi tällä alueella?  
 

Maanviljely alkoi. 
 
 
3. Nimeä kuvien esineet. 

kuokka    sirppi 
 
 
 
4. Miten maanviljelyn kehittyminen muutti ihmisen elämää? Kerro 4 asiaa. 
 

1) Ihmiset jäivät asumaan yhteen paikkaan. 

2) Syntyivät kylät ja kaupungit. 

3) Syntyivät ammatit.  

4) Syntyi kirjoitustaito ja matematiikka  

 
5. Esihistoriallinen aika päättyy, kun ihmiset keksivät kirjoitustaidon. Mikä aika alkaa 

sen jälkeen? 
 

Historiallinen aika. 
 
  



6. Mikä on Hammurabin laki? 
 

Se on vanhin laki. Silmä silmästä ja hammas hampaasta.  

Se tarkoitti, että esimerkiksi jos hajotat naapurisi tavaran, niin naapuri voi hajottaa myös 
sinun tavarasi.  

 
 
7. Ympyröi asiat, jotka sopivat korkeakulttuuriin. (7 asiaa) 
 
Ihmiset kirjoittavat. X       Ihmiset asuvat luolissa.       Ihmiset eivät kirjoita. 

 

Ihmiset asuvat kaupungissa. X Ihmiset asuvat heimossa.        Ihmisillä on ammatit. X 

 

Ihmisillä on hallitsija. X  Ihmiset vain keräilevät ja metsästävät ruokaa. 

 

Ihmiset viljelevät maata. X Ihmiset muuttavat paikasta toiseen ruoan perässä. 

 

Ihmiset opiskelevat ja tutkivat asioita. X                Ihmiset rakentavat taloja. X 

 

 

8. Muinaisessa Egyptissä ihmiset kuuluivat eri yhteiskuntaluokkiin. Laita seuraavat 

yhteiskuntaluokat tärkeysjärjestykseen 1–6 (tärkein ensimmäiseksi). 

 

1. hallitsija    2. papit    3. kauppiaat    4. käsityöläiset    5. maanviljelijät    6. orjat 

 

9. Minkä niminen joki virtaa Egyptissä? 

Niili-joki. 

 

 

  



10. Miksi joki on aina ollut tärkeä egyptiläisille? 

Siitä on saatu vettä peltojen kasteluun. Tulvat tekevät maan hedelmälliseksi. Se on 

kulkuväylä laivoille ja veneille, kun pitää siirtyä paikasta toiseen. 

 
12. EGYPTI. Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Faarao on Egyptin hallitsija. O 

2. Egyptissä ihmiset uskoivat eri jumaliin ja pitivät myös faaraota jumalana. O 

3. Miehet ja naiset olivat Egyptissä melko tasa-arvoisia. O 

4. Rikkaat ja köyhät olivat Egyptissä tasa-arvoisia. V (eriarvoisia) 

5. Egyptiläiset uskoivat ikuiseen elämään. O 

6. Palsamointi tarkoittaa, että ihmisen ruumiista tehtiin muumio. O 

7. Ruumiin sisälmykset jätettiin sisälle, kun ihmisestä tehtiin muumio. V (poistettiin) 

8. Sarkofagi on faaraon kruunu. V (arkku) 

9. Pyramidit rakennettiin faaraoiden haudoiksi. O 

10. Hieroglyfit olivat egyptiläinen kirjoitusjärjestelmä. O 

 

13. Essee: Egyptin pyramidit. 

Miksi pyramideja rakennettiin? Kerro, miten ne rakennettiin. 

 

Yksi tutkijoiden ajatuksista on se, että faarao halusi rakentaa pyramidin omaksi 

haudakseen.  

Pyramidi oli paikka, johon faarao voitiin haudata, kun hän kuoli.  

Pyramidi rakennettiin korkeaksi, jotta faaraon henki voisi kiivetä paremmin taivaaseen 

muiden jumalien luokse.  

Pyramidien rakentaminen kivistä on ollut raskasta, eivätkä tutkijat tiedä vieläkään, miten 

se tarkalleen tehtiin.  

Yksi vaihtoehto on, että pyramidin sivussa oli ramppi, jota pitkin painavat kivet oli 

helpompi kuljettaa.  

Pyramidin sisällä on käytäviä ja kammioita eli huoneita.  

Tutkijat eivät ole varmoja siitä, ketkä pyramideja rakensivat.  

Rakentajina toimivat ehkä orjat ja maanviljelijät tai jopa taitavat rakennusmiehet.  

Pyramidin rakentamiseen tarvittiin tuhansia ihmisiä ja rakentaminen saattoi kestää jopa 

20 vuotta. 

Haudanryöstäjät ovat ryöstäneet paljon kultaa ja tavaroita pyramidien haudoista. 

Egyptin suurin pyramidi on Kheopsin pyramidi.  

 


