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Filmpje 1 
1. Waarom zijn de piramides zo stevig? 

o Ze hebben een smalle basis en een brede top 

o Ze hebben een brede basis en een smalle top 

o Ze zijn precies vierkant 
2. Waar in Nederland vinden we ook een piramide? 

o In Rotterdam 

o In Maastricht 

o In Austerlitz 
 

Filmpje 2 
3. Hoeveel mensen deden mee aan de bouw van een piramide? 

o Duizenden 

o Honderden 

o Miljoenen 
4. Waar bevindt zich de koningkamer in een piramide? 

o Onderin de piramide 

o In het midden van de piramide 

o Bovenin de piramide 
5. Waar wordt het dak van de koningkamer van gemaakt? 

o Van baksteen 

o Van beton 

o Van graniet 
6. Hoe lang is er aan de piramide gewerkt? 

o 10 jaar 

o 20 jaar 

o 30 jaar 
7. Wat is de goede volgorde? 

o Stenen uithakken – stenen per schip vervoeren – piramide bouwen – hellingen 
weghalen – stenen polijsten 

o Stenen polijsten – stenen per schip vervoeren – stenen uithakken – hellingen 
weghalen – piramide bouwen 

o Piramide bouwen – stenen per schip vervoeren – stenen uithakken – stenen polijsten 
– hellingen weghalen – stenen polijsten 

 
 
 
 



Filmpje 3 
8. Wie zoekt de plaats uit waar de piramide gebouwd zou worden? 

o De farao zelf 

o De farao met zijn raadgevers 

o De ministers van de farao 
9. Waarom kreeg de farao zo’n bijzonder graf? 

o Omdat hij dat graag wilde 

o Omdat hij voor de Egyptenaren een god op aarde was 

o Omdat de Egyptenaren zoveel van hun koning hielden 
10. Waar was volgens de Egyptenaren het dodenrijk? 

o Onder de aarde 

o In de woestijn 

o Tussen de sterren 
11. Wat hebben de architecten eerst van de piramide gemaakt? 

o Een tekening 

o Een plattegrond 

o Een maquette 
12. Wat hebben de bouwers vanuit de koningkamer gemaakt? 

o Een soort tunnel waardoor er voldoende zuurstof binnen zou kunnen komen. 

o Een soort tunnel waardoor de farao naar het dodenrijk zou kunnen reizen. 

o Een soort tunnel omdat het anders te donker zou zijn in de piramide 
 
Filmpje 4 
13. Wat werden eerst uit het lichaam van de farao verwijderd? 

o Zijn organen 

o Zijn ogen 

o Zijn botten 
14. Hoeveel dagen werd het lichaam in het zout gelegd? 

o 30 dagen 

o 50 dagen 

o 70 dagen 
15. Wat wikkelden ze om het lichaam heen? 

o Wollen doeken 

o Linnen doeken 

o Katoenen doeken 
 


