
Разработени материали по история и цивилизации                                                              

 за периода 8 – 12 юни 2020 г.                                                                                                         

   5 - 7 клас 

          5 клас: Античното наследство 

1. Линията на времето 

Праистория Античност Средновековие Нова история Съвременна 

история 

 

2. Античното наследство 

Цивилизация Постижения и наследство 

Древен Египет и 

Месопотамия 

Първи градове, държави, закони; йероглифи и клинопис; 

пирамиди; математика, медицина, астрономия; 

архитектура, изобретяване на колелото 

Древна Елада Форми на управление-полис и демокрация; философия; 

архитектура и скулптура; градоустройство; театър и 

олимпийски игри 

Древна Тракия Гробници, съкровища, обичаи / нестинари и кукери/ 

Древен Рим Републиката като форма на управление; християнството; 

право и закони; архитектура и строителство; календар; 

римски цифри  

 

3. Седемте чудеса на света 

  



4. Тракийското наследство по българските земи 

       

5. Паметници на античната култура 

     

 

6 клас: Тест изходно ниво 

Преговорете следното: 

 Завладяване на България /1396 г./, разделяне на България на три части 

 Устройство на Османската империя – султан, велик везир, Диван /съвет на везирите/ чиновници, 

армия, рая 

 Православната вяра и културното наследство – свещеници, църкви, манастири, българите са 

подчинени на Гръцката патриаршия 

 Съпротива на българите срещу турската власт – хайдутство, въстания от XVI – XVII в. 

 Селата и градовете – задължения, еснаф, нови сгради, чаршия, толерантност, дискриминация 

 Османската армия – еничари /пехота/, спахии /конница/ 

 Данъци към спахията и султана – десятък /една десета част от произведеното/, кръвен данък, 

джизие 

 Европейски ренесанс – начало във Флоренция. Представители на италианския ренесанс – 

писатели и художници 

 Династията на Асеневци от Второто българско царство – Петър, Асен, Калоян, Иван Асен II 

 

 



                    7 клас: Тест изходно ниво             

Преговорете следното: 

 България след 1989 г.: свалянето от власт на Тодор Живков; първи български президент Желю 

Желев; България в Европейския съюз /2007 г./; нова конституция 1991 г.; държавно устройство 

 Дейци на българската култура в края на XX и началото на XXI в. 

 България в периода след Втората световна война: национализация, тоталитарен модел на 

управление, господство на КП, култ към личността, 15.09.1946 г. България става република 

 „Желязна завеса“ и „Студена война 

 България след освобождението: Берлински договор, Съединение, първа конституция /Търновска/, 

първи княз /Батенберг/, други владетели 

 Войни за национално обединение: Балканска, Междусъюзническа /първа национална 

катастрофа/, Първа световна /втора национална катастрофа/, Втора световна война 

 Символи на ЕС и НАТО 

 Задачи на Българското възраждане: борба за ново училище, независима църква и освобождение 

 Български национален въпрос: възниква след Берлинския договор, трябва да реши обединението 

на разпокъсаните български земи 

 

 


