
История и цивилизации – 5 клас  03.04.2020г. 

Уважаеми ученици, искам от вас следното:  Да четете поставените от мен – план, 

кратко разработен  урок /които ще препишете в тетрадките си / и да отговорите на въпросите.  

Ще ви се обаждам от личния си телефон, на който имам Viber /вайбър/ и вие ще ми пращате 

снимки, от това какво сте писали в тетрадките или по електронната поща!  

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Петък :   

Обществото в елинския полис 

1. Общи  черти на полисите - те били градове държави, в центъра на  всеки от тях имало 

акропол /горен град/, силно укрепено място! Виж стр.86 Фиг.1!!!  Полисите имали различни 

храмове на общогръцките богове. Най-важната част от града била агората/ площад / - там 

ставали търговията и Народните събрания ,които решавали  важните въпроси на града. 

Във всеки полис имало места за развлечения, най-важен бил  амфитеатъра  / виж стр.87 

Фиг. 2 / – там се играели  различни театрални постановки. 

Друго важно място е бил гимназионът  /спортната  площадка / – там гражданите 

спортували и се състезавали. 

В полисите най-важни били гражданите -те били свободни и имали много права. Като часто от 

обществото били и  чужденците /метеки/-те били свободни ,но без права. 

2. Гражданите на полиса – те били само мъже, освен права/да избират и да бъдат избирани за 

различни длъжности/, имали и много задължения/най-важното било да служат в армията 

при защита на града/. Жените и децата не били граждани на полиса. 

3.Метеките -  те били чужденци, преселници  в  полиса. Били свободни и се занимавали с 

търговия и занаяти, но не притежавали  земя и не участвали  в политическия живот на 

полиса.Те можели да имат своя собственост / къща или работилница / и свои роби. Плащали и 

данъци. 

4.Робите – те били най-многобройни и нямали никакви права, те били собственост на 

господарите си , които ги купували от специални пазари. 

Те били най-вече военнопленници или хора  продавани за дългове, най-ценени били родените 

от роби деца, които били възпитавани да извършват различни работи. 

Робите извършвали най-тежките работи в  полис - в земеделието, в рудниците, в  

строителството и  гребци на корабите. Най-добре живеели домашните роби. 

Да се препише в тетрадките текста  „Атинската агора”  от стр.88 !!!      Приятна работа !!! 


