
Разработени материали по история и цивилизации 

 за периода 11 – 15 май 2020 г. 

5 – 7 клас 

5 клас: Културата на Древен Рим 

1. Образование, наука и литература. 

а/ латинската азбука; 

б/ I – II в. –„Златен век на римската култура; 

в/ представители 

- Тит Ливий - историк 

- Сенека – философ 

- Вергилий – поет 

2. Градоустройство и архитектура 

а/ главни улици, форум, обществени сгради;   

 

б/ водоснабдяване на градовете чрез акведукти;      

 

в/ терми /римски бани/; 

 

г/ триумфални арки;        



            д/ амфитеатри;        

 

е/ пътища   

 

 

3. Наследството на римската цивилизация.  
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6 клас: Османската империя и нейните поданици 

1. Империя на три континента 

                         
2. Устройство на Османската империя – теократична монархия                                                                             

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                             

                                                                                          

                                                                                         

                   

                     

                            

                               

                               

                                      

                                

                                    

                                 

 

 

3. Османската армия 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

4. Българите в османската държава 

а/ дискриминация –лишаване от права по някакъв признак: раса, етнос, религия 

и др.; 

б/ забрани и ограничения за българите; 

в/ “кръвен данък“ 
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Султан  

Велик везир 

Диван /съвет на везирите/ 

Войници, чиновници, духовници / освободени от данъци/ 

Рая –всички поданици на султана, независимо от своята 

вяра и произход, които плащат данъци                                       

 

 

Османска армия 

Еничари  

/пехота/ 

Спахии  

/конница/ 



7 клас: Развитие на българската култура през втората половина на ХХ в. 

 

1. Образование и наука 

а/ промени в българското образование по съветски модел; 

б/ налагане на комунистическа идеология в учебните предмети; 

в/ промяна на учебниците; 

г/ развитие на професионалното образование – техникуми; 

д/ развитие на българската наука и на висшето образование 

2. Партията и интелигенцията 

а/ цензура върху книги, пиеси, филми; 

б/ засилване на културните връзки със Запада през 70 –те години на ХХ 

в.; 

в/ Асамблея „Знаме на мира“ за изява на детското творчество; 

г/ чествания по повод 1300 г. от създаването на българската държава 

3. Литература  и изкуство 

а/ значими произведения от всички жанрове, въпреки ограниченията; 

б/ представители 

 

 

Писатели  

 

Актьори  
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Оперни певци 

 

Валери Петров 

 

Стефан Данаилов 

 

Светлин Русев 

Райна 

Кабаиванска 

 

Йордан Радичков 

 

Пепа Николова 

 

Дечко Узунов 

 

Гена Димитрова 

 

Николай Хайтов 

 

Стоянка Мутафова 

 

Иван Кирков 

 

Борис Христов 

 

Ивайло Петров 

 

Георги Калоянчев 

 

Георги Баев 

 

Николай Гяуров 

 

Блага Димитрова 

 

Георги Парцалев 

 

Васил Стоилов  

 

Елена Николай 

 

Радой Ралин 

 

Никола Анастасов 

Георги 

Божилов 

 

Никола Гюзелев 
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