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Starożytny Egipt 
 

 okres przeddynastyczny (neolit) (ok. 6000 p.n.e. – ok. 2925 r. p.n.e.) 
ok. 3100 r. p.n.e. – paleta króla Narmera  

 

 okres wczesnodynastyczny (ok. 2925 r. p.n.e. – ok. 2575 r. p.n.e.) dynastie I-III 
ok. 2650 r. p.n.e. (III dynastia) - piramida schodkowa Dżesera w Sakkara 

 

 Stare Państwo (ok. 2575r. p.n.e. – ok. 2150 r. p.n.e.) dynastie IV-VI 
2550-2470 r. p.n.e. (IV dynastia) - piramida Cheopsa w Gizie 

2550-2470 r. p.n.e. (IV dynastia) - piramida, świątynia i sfinks Chefrena w Gizie 

2550-2470 r. p.n.e. (IV dynastia) - piramida i posągi Mykerinosa  

 

 pierwszy okres przejściowy (ok. 2150 r. p.n.e. – ok. 2008 r. p.n.e.) dynastie VII-wczesna IX 
 

 Średnie Państwo (ok. 2008 r. p.n.e. – ok. 1630 r. p.n.e.) dynastie późna IX-XIII 
m.in. złotnictwo i jubilerstwo 

 

 drugi okres przejściowy (ok. 1630 r. p.n.e. – ok. 1540 r. p.n.e.) dynastie XIV-XVII 

 

 Nowe Państwo (ok. 1540 r. p.n.e. – ok. 1075 r. p.n.e.) dynastie XVIII-XX 
ok. 1460 r. p.n.e. (XVIII dynastia) - świątynia grobowa królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari  

ok. 1370 r. p.n.e. (XVIII dynastia) - kolosy Memnona (posągi Amenhotepa III) w Tebach Zachodnich  

1379-1362 p.n.e. (XVIII dynastia) - świątynia i pałac Echnatona (Amenhotep IV) w Tell el-Amarna oraz  

portrety Echnatona i Nefretete (Nefertiti) np. głowa Nefretete (Berlin) 
ok. 1338 r. p.n.e. (XVIII dynastia) - grobowiec Tutanchamona w Dolinie Królów (m.in. złota maska 

Tutanchamona)  

ok. 1250 r. p.n.e. (XIX dynastia) - świątynia Ramzesa II (Ramesseum) w Tebach Zachodnich 

 

 trzeci okres przejściowy (ok. 1075 r. p.n.e. – ok. 750 r. p.n.e.) dynastie XXI-XXIV 
 

 epoka późna (ok. 750 r. p.n.e. – 332 r. p.n.e.) dynastie XXV-XXXI 
 

 epoka grecko-rzymska (332 r. p.n.e. – 395 r. n.e.) 
332 r. p.n.e. – podboje Aleksandra Wlk. 

dynastia ptolemejska III-I w. p.n.e.  (m.in. świątynia Horusa w Edfu) 

początki chrześcijaństwa 

wpływy bizantyjskie 

VII w. n.e. – podbój przez Arabów, wpływ islamu 

 

Najważniejsze pojęcia: enkaustyka, kanon, mastaba, obelisk, polichromia, pylon, relief, sala 

hypostylowa, uszebti 
 

najważniejsze ośrodki: Memfis, Heliopolis, Teby, (Tell) el-Amarna, Karnak, Luksor, Dolina Królów, Fajum, Aleksandria 
 

rodzaje pisma: hieroglify, hieratyczne, demotyczne 
kolumny: wiązkowa, palmowa, papirusowa 

 

Odkrycia archeologiczne: 

1815 r. – początek badań w Dolinie Królów 

1822 r. – odczytanie hieroglifów z kamienia z Rosetty przez Jeana Françoisa Champolliona 

1922 r. – odkrycie grobu Tutanchamona w Dolinie Królów przez Howarda Cartera 
 


