
История и цивилизации – 5 клас  04.05.2020г. 

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. 

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Понеделник : 

Ще направите обобщение! 

 Тест за Древна Елада!!! 

1.Напиши понятието, за което се отнася съответното обяснение: 
а/ критски дворец с многобройни и заплетени коридори-…............................... 
б/ най-високата и укрепена част на елинските полиси-........................................... 

 2. Най-древното население на Древна Гърция били: 
а/ ахейци                         б/ траки                              в/ троянци                         г /египтяни 

 3. Кои били воюващите страни в Троянската война? 
а/ минойци и микенци            б/ дорийци и ахейци             в/ троянци и ахейци                                               

 4. Кое НЕ е вярно от твърденията? 
а/ Великата  Гръцка колонизация била главно в три посоки 
                                                      б/ чудовището Минотавър било победено от цар Егей 
в/ през VІІ-VІ в. гръцките държави били полиси 

 5. Как се наричат робите в Спарта? 
а/ метеки                                   б/ периеки                                   в/ илоти 

6. Кое твърдение за правата на гражданите в полиса НЕ е вярно? 
а/ мъжете избирали и били избирани в управлението на полиса 
                                       б/ жените не разполагали с политически права 
в/ чужденците имали право да избират длъжностни лица в полиса 

7. Великата Гръцка колонизация допринесла за: 
                                         а/ отслабване на гръцките полиси 
б/ налагането на елинската култура и стопанско влияние в Европа 
                                        в/ нарастване на противоречията между Спарта и Атина 

8. Кои са гръцките колонии по българското крайбрежие? 
а/ Танаис и Херсон        б/ Месалия и Сиракуза              в/ Одесос и Аполония                              
 9.Кой от градовете НЕ е  гръцки град? 
а/ Спарта                            б/ Атина                         в/ Троя                      г/ Олимпия 
 10. Кое НЕ е резултат от Гръко-Персийските войни? 
а/ засилване на влиянието на елинските полиси 
                                                          б/ упадъкът на персийската държава 
в/ създаването на единна гръцка държава 
 
 11. През периода 431-404 г.пр.Хр.: 
а/ гърците нанесли големи поражения на персите 
                                      б/ Атина и Спарта воювали за надмощие в гръцкия свят 
в/ в Атина управлявал Перикъл 
                                       г/ започнала гръцката колонизация на Черноморието 

 



12. Загради верния отговор в твърденията. 

 а/ периеките в СПАРТА/ АТИНА били свободни и имали много права  

 б/ всяка година в Спарта се избирали петима ЕФОРИ / АРХОНТИ 

 13.Кое твърдение НЕ се отнася за управлението на Спарта? 
а/ политически решения вземал съветът на старейшините/герузия/ 
              б/ имали двама царе                            в/ имала 10 стратези 
 

14. Постави правилно имената на Фидий, Перикъл и Омир:  
а/ един от най-известните държавници на Атина е -............................................................... 
                 б/ автор на едно от чудесата на древността -...................................... 
в/ автор на епосите „Илиада и „Одисея” е -.............................................. 
 

 15. Какъв бил резултатът от Пелопонеската война? 
                                а/ Спарта постигнала икономическо могъщество сред полисите 
б/ Атина се наложила като водещ полис 
                              в/ Спарта победила,но не станала обединител на гръцките полиси 
 

  16. Писмеността на кой народ използвали гърците при създаването на своята 
писменост? 
а/ на критяни             б/ на финикийци              в/ на египтяни              г/ на ахейците 
 

 17. Кое НЕ е вярно от твърденията? 
а/ атиняните обръщали най-голямо внимание на бойните умения 
                                             б/ богинята на мъдростта и занаятите била Атина 
в/ в олимпийските игри участвали гърци от всички полиси 
 
 19. В кой от гръцките полиси прилагали наказанието „остракизъм”? 
а/ Спарта                              б/ Атина                                       в/ Тива     
  

 20. За Херодот казват,че е: 
а/ „баща на елините”                                       б/ „баща на медицината 
                                  в/ „баща на математиката”                                        г/ „баща на историята” 

 21. Кое от изкуствата и науките се появява в Древна Гърция? 
а/ медицина                б/ театър               в/  архитектура  
 

22.Кой е главния гръцки бог: 
а/ Атина                            б/ Хадес                     в/ Зевс                            г/ Аполон 

23. Как гърците наричали богът на войната? 

а/ Хера                 б/ Аполон                     в/ Посейдон                      г/ Арес 

24.Коя от посочените групи население на полиса били без никакви права ? 

а/ гражданите мъже                  б/ метеките /чужденци!/                    в/ робите                   

 

Приятна работа!!! 


