
Разработени материали по история и цивилизации 

 за периода 26 – 29 май 2020 г.,  

 5 – 7 клас 

5 клас: Късната Римска империя и краят на Античността 

1. Криза в империята. Прояви. 

а/ войнишки императори; 

б/ граждански войни; 

в/ стопански упадък; 

г/ варварски нападения 

2. Реформите на император Диоклециан - поделяне на управлението между двама 

„августи“ и двама „цезари“. Управлението на четиримата носи името 

тетрархия. 

3. Император Константин Велики. Начало на християнската империя. 

а/ 313 г. – Милански едикт. Християнството е признато за равноправна на 

другите религии в империята; 

б/ 330 г. – нова столица – Константинопол 

 
4. Гибелта на Рим и краят на Античността 

а/ разделяне на империята – 395 г.; 

                

б/ падане на Западната Римска империя – 476 г. 

5. Източната Римска империя продължила да съществува под името Византия   

 

Домашна работа: Задачите в учебната тетрадка на стр. 67 



   6 клас: Съпротива на българите срещу османската власт 

1. Трудностите пред българската съпротива 

а/ българите са в центъра на Османската империя; 

б/ българите нямат оръжие и армия; 

в/ ограничени действия за противопоставяне на турците 

2. Хайдутството – най-продължителната и най-масовата съпротива на българите 

а/ цел – лично отмъщение; 

б/ действали от ранна пролет до късна есен; 

в/ организация на хайдушките дружини; 

г/ действия на хайдутите; 

д/ хайдутите – народни закрилници 

 

 
 

3. Въстания на българите през XVI – XVII в. 

въстание година територия ръководители цел резултат 

Първо 

Търновско 

 

 1598    Търново, Никопол, 

Дряново 

Дионисий Рали, 

Теодор Балина, 

Павел Джорджич 

Освобождение неуспех 

Второ 

Търновско 

 

1686 Търново, Габрово, 

Ботевград,  

Софийско 

Ростислав 

Стратимирович 

Освобождение неуспех 

Чипровско 

 

 

1688 Чипровци, 

Монтана, 

Берковица 

Георги Пеячевич, 

Богдан Маринов 

Освобождение неуспех 

Карпошово 

 

 

1689 Македония Войводите 

Карпош и 

Страхил 

Освобождение неуспех 

4. Общи белези на въстанията от XVI – XVII в. 

а/ всички избухват по време на война между Османската империя и Австрия; 

б/ завършват с неуспех; 

в/ след въстанията има масови изселвания на българи в чужди земи 

 

           Домашна работа: Задачите в учебната тетрадка на стр. 54 и 55 

 



7 клас: България и обединяваща се Европа 

1. България и НАТО 

а/ военна реформа – армията е намалена на 40 хиляди 

б/ 2004 г. – България става пълноправен член на НАТО 

 
в/ участие на български военни части в операции по поддържане на мира и 

сигурността в Ирак, Афганистан, Косово и др. 

2. Пътят на България към Европейския съюз 

а/ начало на ЕС – 1957 г.; 

б/ условия за влизане в ЕС; 

в/ 2002 г. – въвеждане на единна общоевропейска валута – евро; 

г/ 01.01.2007 г.- България става член на ЕС 

            

3. Основни институции на Европейския съюз 

а/ Европейски парламент; 

б/ Европейски комисии; 

в/ Съд на Европейския съюз; 

г/ Европейски съвет                                 

4. На 01.01.2018 г. България приема председателството на Съвета на Европа. 

Важни теми за дискутиране: 

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                        

          

 

 

           Домашна работа: Задачите в учебната тетрадка на стр. 53 и 54 

 

 

 

 

Сигурност 

и 
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Бъдещето 
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и младите 

хора 

Цифрова 

икономика 

Западните 

Балкани    


