
4

Съдържание
 1.    Цивилизациите на Древния свят. Начален преговор  .................................................. 6 

		Начален преговор (тест)  ............................................................................................ 8 

I. Въведение в Европейското средновековие
 2.   Същност и периодизация на Средновековието  ......................................................... 12
 3.   Времето в историята (упражнение) ............................................................................. 14  

II. История на средновековна Европа  
(V – XI в.). България до началото на XI в. 

 4.    Великото преселение на народите .............................................................................. 18
 5.    Могъщество на Византия ............................................................................................. 20
 6.    Кралство и империя на франките ................................................................................ 22
 7.    Арабският халифат ....................................................................................................... 24
 8.    Светът на славяните ..................................................................................................... 26
 9.    Древните българи ......................................................................................................... 28
10.    Създаване и укрепване на българската държава ........................................................ 30
11.    България през първата половина на IX в. ................................................................... 32
12.    Българските надписи. Работа с писмени източници (упражнение) ......................... 34
13.    Мадарският конник. Работа с изображения (упражнение) ....................................... 36 
14.    Борис I – покръстителят на българския народ ........................................................... 38
15.    Могъщество на България при Симеон Велики .......................................................... 40 
16.    Завладяване на Българското царство от Византия..................................................... 42
17.    Общество и всекидневие в Западна Европа ............................................................... 44 
18.    Общество и всекидневие във Византия  ..................................................................... 46
19.    Общество и всекидневие на средновековните българи ............................................ 48 
20.    Култура и културно наследство на християнска Европа ........................................... 50
21.    Славянската писменост ................................................................................................ 52 
22.    „Златният век“ на средновековна България ............................................................... 54

  Столиците Плиска и Велики Преслав. Виртуална разходка 
           (практически дейности) .............................................................................................. 56
23.    Християнската църква .................................................................................................. 58 
24.    Възникване и разпространение на исляма ................................................................. 60
25.    Ранно средновековие (обобщение) ............................................................................. 62 

  Ранно средновековие (тест) ......................................................................................... 64
 

III. Средновековният свят (XII – XV в.). Българската държава  
(XII – XIV в.)

26.     Централизация на държавната власт в Западна Европа ........................................... 68 
27.     Кръстоносни походи  ................................................................................................... 70
28.      Българските земи под византийска власт. Изготвяне 
         на разширен план (упражнение) ................................................................................. 72 



5

29.     Историческа география на средновековна България (упражнение).......................... 74 
30.     Възобновяване на Българското царство (1185 г.)  ....................................................... 76 
31.     Могъщество на България през управлението на цар Иван Асен ІІ ........................... 78
32.     Завладяване на България и Балканите от османците .................................................. 80 
33.     Възникване и облик на средновековните градове ....................................................... 82

Феодални замъци в Европа. Исторически маршрут 
         (практически дейности) ................................................................................................. 84 
34.     Обществото в Западна Европа и Византия през XII – XIV в. .................................... 86 
35.     Българското общество през XII – XIV в. ..................................................................... 88 
36.     Културно наследство на Западноевропейското средновековие ................................. 90
37.     Културно наследство на Византия и византийския свят ............................................ 92 
38.     Културата на християнска България (ІХ – ХІV в.) ...................................................... 94 

 Рилският манастир и Боянската църква. Изготвяне на мултимедийна 
        презентация (практически дейности) .......................................................................... 96 
39.     Църквата и религията в живота на средновековния човек ......................................... 98
40.     Зряло средновековие (обобщение) ............................................................................. 100 
   Зряло средновековие (тест) ......................................................................................... 102

IV. Българските земи под османска власт (XV – XVII в.)
41.     Османската политическа система  ...............................................................................106
42.     Османското общество ...................................................................................................108
43.     Българското общество и всекидневният живот през XV – XVII в. 
     Работа със схеми (упражнение) ...................................................................................110
44.     Съпротива срещу османската власт ............................................................................112
45.     Борба на българите за политическо освобождение ...................................................114
46.     Демографски промени в българските земи ................................................................116
47.     Контакти и конфликти във всекидневието .................................................................118
48.     Българската култура (ХV – ХVІІ в.) ............................................................................120
49.     Богатството на българския фолклор. 
     Отговор на исторически въпрос (упражнение) ..........................................................122
50.     Православието – опора на българите ..........................................................................124
51.     Късно средновековие (Обобщение) ............................................................................126

   Късно средновековие (тест)  ........................................................................................128
52.     История на Средните векове. Годишен преговор  ......................................................130

   Годишен преговор (тест)  .............................................................................................133
          Отговори на задачите за самопроверка ......................................................................135
          Показалец на понятията ...............................................................................................136
          Препоръчителна литература ........................................................................................138



6

1.  Цивилизациите на Древния свят. 
Начален преговор

Праистория
Праисторията обхваща времето от появата на човека преди около 

5 млн. години до възникването на писмеността. През старокаменната 
епоха хората заживели в пещери, открили огъня и изработвали различ-
ни сечива. По-късно – по време на новокаменната епоха, се появили 
земеделието, животновъдството и първите селища. През каменно-мед-
ната епоха започнала обработката на метали – мед, злато и сребро. От 
това време е прочутият Варненски некропол. 

Древен Изток
Ранните цивилизации възникнали по долините на реките Нил, 

Тигър и Ефрат. Това се дължало на природните условия, които бла-
гоприятствали развитието на земеделието. През IV хил. пр. Хр. Еги-
пет станал единна държава, подчинена на фараон, приеман за бог от 
своите поданици. Още приживе те му изграждали специална гробни-
ца, наречена пирамида. Египтяните имали своя писменост – рисунки 
и знаци (йероглифи). За писане те използвали материал, изготвен от 
растението папирус. Вярвали в различни богове – Ра, Озирис, Изида, 
Хор, Анубис и т.н. 

През същото хилядолетие били основани и първите градове в Ме-
сопотамия – Ур, Урук, Лагаш, Акад и др. По-късно голяма слава при-
добил и Вавилон. Владетелят разполагал с огромна власт и бил по-
средник между боговете и хората. Местното население пишело върху 
глинени плочки, а писмеността му станала популярна като клинопис. 
В Двуречието били почитани боговете Мардук, Ану, Енлил, Ищар и 
др. Храмът в Месопотамия представлявал пирамидална постройка, из-
вестна като зикурат. 

Древна Елада 
Една от първите цивилизации в Европа била минойската, коя-

то се появила на о. Крит. Тя загинала поради вулканично изригване, 
което довело до силно земетресение. На нейно място се издигнала 
ахейската цивилизация. Ахейците били възпети от древногръцкия 
поет Омир, който описал Троянската война. Упадъкът им довел до 
господството на дорийците. През VIII в. пр. Хр. в Елада възникнали 
градове държави, т.нар. полиси. Най-значимите сред тях били Атина 
и Спарта. Докато атиняните създали демокрацията, то управлението 
на спартанците било олигархично. Пелопонеската война, която те во-
дели помежду си, била причина за постепенното им отслабване. Това 
позволило политическото надмощие на Македонското царство, чийто 
най-ярък владетел бил Александър Велики. Древните елини имали 
богата култура. Те създали театри, хиподруми, храмове. Сред тях се 
откроява прочутият храм Партенон, който се извисява в Атинския 
акропол. Техни постижения били още философията, историята, меди-
цината, олимпийските игри и т.н. Подобно на други древни общества 
и елините вярвали в много богове – Зевс, Хера, Посейдон, Афродита, 
Хадес, Атина, Аполон и др. 

Гроб от Варненския некропол

Партенонът в Атина

Египетски йероглифи
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Древна Тракия 
Първите сведения за траките са от II хил. пр. Хр. Известни са наз-

ванията на редица тракийски племена, но най-могъщи сред тях били 
одрисите. Одриското царство било основано от цар Терес в края на 
VI в. пр.Хр. Владетелят имал законодателна, изпълнителна, съдебна 
и религиозна власт. Древното население на Балканския полуостров 
оставило богато културно наследство – Казанлъшката и Свещарска-
та гробница, скалния град Перперек (Перперикон), Вълчитрънското и 
Панагюрското съкровище и т.н. Траките почитали Великата богиня, 
Тракийския конник и други божества. 

Древен Рим
През 753 г. пр. Хр. на Апенинския полуостров бил основан древ-

ният град Рим. Неговата история преминала през три етапа – царски 
период, времето на републиката и на империята. През републиканския 
период водещата роля в държавата била разделена между сената и ма-
гистратите. По време на империята обаче властта била съсредоточе-
на изцяло в ръцете на владетеля. Римското общество се състояло от 
свободни хора и безправни роби. Те изграждали форуми, триумфални 
арки, акведукти, терми. Значим културно-исторически паметник е Ко-
лизеят в Рим. Важни римски божества били Юпитер, Юнона, Минер-
ва, Марс и др. През 313 г. император Константин I Велики признал 
правото на християните свободно да изповядват религията си. След 
395 г., когато империята била разделена на две части, западният дял 
отслабнал политически. През 476 г. той паднал под ударите на герман-
ските племена. 

въпросИ И задачИ

1. Посочете на  стенната 
кар та местонахождението 
на отделните цивилизации.  
Свър жете ги с определени 
гео граф ски обекти.

2. Избройте най-важните кул-
турно-исторически паме тници.

3. Припомнете си основни-
те понятия по всяка една от 
темите.

4. Нанесете постиженията 
на Античността върху линия 
на времето. 

5. Съставете обобщителна 
таблица и сравнете цивили-
зациите по следните крите-
рии: държавност, общество, 
култура и религия.

6. Коя от древните култури 
оказала най-голямо влияние 
върху съвременния свят? 
Аргументирайте отговора 
си.

Египетските пирамиди в платото Гиза

Зикурат от град Ур

Стенопис от Казанлъшката 
гробница

Колизеят в Рим
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 Начален преговор (тест)
1.  Най-рано хората започнали да обработват:
 а) желязо
 б) мед
 в) бронз
 г) камък.
2.  Свържете понятията с определенията им.

 

3.  Представеният откъс от законодателство: „Ако човек извърши 
грабеж и бъде заловен, той трябва да бъде убит… Ако някой по-
вреди окото на друг, трябва да бъде повредено и неговото око“, бил 
съставен при царуването на:
 а) Хеопс
 б) Саргон
 в) Хамурапи 
 г) Ашурбанипал. 
4. Изображението произхожда от: 
 а) Вавилон
 б) Египет 
 в) Асирия
 г) Палестина. 

1. монотеизъм 1. писменост върху глинени плочки

2. политеизъм 2. титла на египетски владетел

3. клинопис 3. вяра в много богове

4. фараон 4. вяра в един бог

5.  В основата на атинското общество стояли:
 а) хоплити
 б) писари 
 в) жреци
 г) роби.

3.  ?

2. чужденцИ

1. свободнИ хора
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7. Като използвате картата, посочете кое е най-старото елинско 
название на град Созопол:
 а) Месамбрия
 б) Одесос
 в) Аполония
 г) Херсонес.

6.  Срещу верните твърдения сложете знак „Х“ , а срещу грешни-
те –  знак „О“. 

1. Пелопонеската война била водена между Атина и Персия.   ?

2.  Спартанската армия се състояла от тежковъоръжена конница. ?

3.  Империята на Александър Македонски се разпростряла върху три континента. ?

4. Върховният елински бог бил Посейдон. ?

8. От изброените понятия: форум, триумвират, гладиатор, легион, 
патриций, магистрат, плебей, сенат, изберете тези, които отгова-
рят на следните определения:
 а) висш държавен служител
 б) основна бойна единица в римската армия 
 в) съюз на трима мъже 
 г) централен площад в римски град. 
9. Подредете събитията в хронологичен ред:
 а) въстание на Спартак  
 б) Пунически войни  
 в) управление на император Август 
 г) създаване на провинция Тракия.  
10. Изображението произхожда от: 
 а) Казанлъшката гробница
 б) Свещарската гробница
 в) Перперикон
 г)  Александровската 
       гробница. 




