1.Budowali oni swoje domy z mułu nilowego, bez okien i z płaskimi dachami.
Ubierali się w lekkie, lniane szaty z grubego płótna. Były one białe, a ozdoby stanowiły plisy, utrwalone krochmalem. Zarówno bogaci, jak i biedni nosili mnóstwo ozdób i używali kosmetyki, zwłaszcza tuszy. Ich podstawowym pokarmem był chleb. Jedli też placki jęczmienne, jarzyny, owoce i ryby. Źródła pisane wspominają o siedemnastu gatunkach piwa, i wielu rodzajach chleba i ciast. Do rozrywek
należały festyny, święta zbiorów i różne święta religijne, np. "wyjście", czyli uroczysta procesja z posągiem bóstwa. Podczas takich świąt odbywały się popisy akrobatów i muzykantów.
Bogaci Egipcjanie mieszkali w pięknych i dużych domach, nazywanych willami. Znajdowało się tam wiele komnat, łazienka, a także ogrody, w których rosły akacje, wierzby, daktylowce, granatowce oraz mnóstwo kwiatów. Niekiedy było tam jeziorko z wodną roślinnością. W domach
znajdowało się mnóstwo sprzętów. Łóżka były robione z drewna i plecionki trzcinowej. 

2.Życie codzienne Greków było bardzo urozmaicone. Grek – Polites, czyli obywatel i tylko mężczyzna, miał także różne przywileje, takie jak czynny udział w życiu politycznym swego polis czy możność udziały w zyskach państwa - miasta. Oczywiście, posiadał też obowiązki jak np. obronę miasta w razie ataku i udział w obrządkach religijnych na cześć bóstw państwowych. A kobiety? Oczywiście chroniło je prawo, ale życie publiczne było dla nich zamkniętą sferą. Podobnie traktowano obcych z poza granic państwa. Nie tyczyło się to z kolei niewolników, którzy nie mieli zbyt wielu praw (ich przestrzeganie zależało głównie od pana) i nie byli zaliczani do grona obywatelskiego. 

3.Władza ojca rozciągała się na wszystkich członków rodziny, w najdawniejszych czasach miał on wobec dzieci prawo życia i śmierci (mógł np. nie przyjąć do rodziny nowo narodzonego dziecka, jeśli uznał je za nieprawowite). Co ciekawe, syn – nawet dorosły i żonaty - nie miał prawa posiadać własnego majątku; dopiero na zasadzie testamentu mógł przejąć po ojcu jego spuściznę. 

Wobec niewolników ojciec rodziny miał władze nieograniczoną – mógł zabić go, sprzedać, odstąpić a także wyzwolić.

W Rzymie były znane dwa rodzaje małżeństwa: conventio in manum, kiedy to kobieta przechodziła spod władzy ojca pod władzę męża i zostawała przyjmowana przez jego rodzinę oraz sine conventione in manum – kobieta nie przechodziła pod władze męża, jako mężatka nadal była zależna od swojego ojca, nie traciła związku z własną rodziną, zatrzymywała prawo dziedziczenia.



