
Разработени материали по история и цивилизации 

 за периода 4 – 8  май 2020 г.,  

 5 – 7 клас 

5 клас: Всекидневието на римляните 

1. Домове и градска среда – богатите римляни живеели в разкошни къщи с много 

помещения за господарите и робите. 

2. Важни градски части                                                                                                            

а/ форум – централен площад;                                                                                                   

б/ римски терми – бани;                                                                                                          

в/ инсули – високи сгради в пренаселени квартали, предназначени за бедните 

3. Семейство и бит                                                                                                                          

а/ мъжът е глава на семейството;                                                                                                      

б/ облеклото на римляните;                                                                                                                    

в/ храната на бедните и богатите 

4. Римският войник                                                                                                                                 

а/ легион – основна част на римската армия;                                                                            

б/ облекло и оръжие;                                                                                                              

в/ военните лагери;                                                                                                                   

г/ нападателни и отбранителни съоръжения 

5. Сенаторите 

6. Игри и забавления                                                                                                                     

а/ състезания с колесници;                                                                                                    

б/ гладиаторски битки; 

в/ амфитеатрите 

      

 

 

 

6 клас: Онлайн тест Българите под османска власт 

Да се преговорят за теста темите свързани със завладяването на България от османците, 

устройството на Османската империя, Османската империя и нейните поданици. 

 

 



7 клас: Българското общество 1944 – 1989 г. 

 

1. Да всееш страх. Смазване на всеки опит за съпротива  

а/ от университетите и БАН са изгонени десетки учени и студенти; 

б/ администрацията, армията и църквата са „прочистени“; 

в/ хиляди семейства са изселени; 

г/ хората не могат свободно да изразяват мнението си; 

д/ задържани са хиляди селяни, оказали съпротива при създаването на ТКЗС 

2. Властта и младежта  

а/ забрани за четене на определени книги; 

б/ забрана за слушане на определена музика; 

в/ ограничения за дрехите и др. 

3. Всички да бъдем еднакви 

а/ цел – създаване на колектив, в който всички мислят еднакво; 

б/ партията контролира човешкия живот – детска градина, чавдарчета, пионери, 

комсомолци; 

в/ манифестации 

4. Пропаганда  

а/ чрез вестници, радио, телевизия; 

б/ въвеждане на празници, свързани с историята на комунистическата партия    

5. Изводи 

 

                                       

  

 

 

 

 

 

 

Контрол на 

БКП 
Цензура  Забрани  

Еднаквост за 

всички  
Пропаганда  Нарушаване 

на права 


