
Разработени материали по история и цивилизации 

 за периода 18 – 22 май 2020 г.,  5 – 7 клас 

5 клас: Раждането на християнството 

1. Християнството 

а/ поява – I в. в провинция Палестина; 

б/ основа – религията на евреите – юдаизъм; 

в/ извори за християнството – Библията 

2. Исус Христос – спасителят 

а/ проповедите на   Исус; 

 
б/ учението на Исус; 

• всички хора са равни 

• човек трябва да върши добри дела и да прощава 

• всеки, който приеме вярата и спазва предписанията, ще бъде спасен и ще 

има вечен живот 

в/ апостоли – учениците на Исус 

3. Възкресението на Исус Христос – начало на Новия завет 

4. Църквата – общност на християните 

а/ свещеник; 

б/ тайни събрания; 

в/ религиозни обреди 

г/ ранни символи на християнството –  риба, гълъб, божият агнец и др. 

                              
5. Преследвания на християните от империята 

а/ причини; 

• християните не почитат римските богове 

• отказът им да участват в култа към императора 

• тайните събирания 

б/ масови избивания на християни; 

в/ мъченици за християнската вяра; 

г/ увеличаване броя на християните 

 

Домашна работа – задачите от учебната тетрадка 

 



6 клас: Селата и градовете 

1. Селото – малкият свят на българите 

а/ видове села – български, турски, смесени; 

б/ организация – земята се обработвала от отделните семейства, а горите, 

ливадите, потоците и др. се ползвали от всички; 

в/ поминък – земеделие и животновъдство; 

г/ изработвали дрехите и вещите в къщите си сами 

2. Задължения на българските селяни 

 

  

  

 

3. Българското семейство 

а/ глава на семейството бил мъжът; 

б/ в семейството имало много деца; 

в/ семейството – пазител на българската народност 

4. Градовете 

а/ променен облик – без крепостни стени, с високи джамии; 

б/ отделни квартали за различните народности със съответния храм; 

в/ данъци към държавата; 

г/ нови сгради, непознати до този момент – бани, безистени /покрити пазари/, 

кервансараи 

5. Животът в градовете 

• Чаршията – стопанският център 

• Занаяти и търговия 

• Еснафи – организация на занаятчиите от един занаят 

• Седмични пазари 

6. Трудното съжителство в градовете 

 

 

 

Домашна работа – задачите от учебната тетрадка 

 

 

 

 

 

 

Ограничени 

собственици на 

нивите 

Данъци за 

държавата - джизие 

Данък за спахията - 

десятък 
Най-различни 

такси 

дискриминация толерантност 



7 клас: Краят на комунизма 

1. Промените след 10 ноември 1989 г. 

а/ Тодор Живков е свален от поста генерален секретар; 

б/промени под натиска на обществеността – митинги; 

в/ СДС и други нови политически организации; 

г/ избор на първия български президент – д-р Желю Желев, 1990 г.; 

д/ криза в стопанството – купони, режим на тока, увеличаване на безработицата;  

е/ нова конституция – 12 юли 1991 г. България става република с парламентарно 

управление 

2. Проблеми на прехода 

а/ приватизация – превръщане на държавната собственост в частна; 

б/ безработица и инфлация; 

в/ организирана престъпност; 

г/ икономическа и финансова криза 

3. Основни проблеми на българите в края на ХХ и началото на XXI век 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Българските президенти 

   

 

Домашна работа – задачите от учебната тетрадка 

ПРОБЛЕМИ 

Ниски 

доходи 
Корупция Битова 

престъпност 

Емигриране на 

млади хора в 

чужбина 

Неспазване на 

закона 


