
История и цивилизации – 5 клас  05.06.2020г. 

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 Петък : 

Римската империя – на стр.139 

1.Упадък на републиката – след многото войни, които води, Рим започва да се променя.       

Има много роби, които са навсякъде и във всички видове дейности, войниците стават наемни и 

получават заплата, селяните се разоряват и има една малка група невероятно богати. 

 Започват непрекъснати вътрешни войни за власт и богатство, избухват и много въстания      

/най-голямото е с водач тракиеца Спартак!/– това изтощава държавата  и се стига до 

идеята за една силна централна власт. 

Една от най-силните личности по това време / събитията стават през I в. пр.Хр./                  

е Гай Юлий Цезар.  Изключително успешен в политическите  и военните си амбиции.  

За кратко време той завладява Галия /днешна Франция!/, побеждава и своя противник за 

властта Гней Помпей и става едноличен управител на Рим. Той провежда важни реформи в 

много области от обществения живот. 

 По негово време се строят много обществени сгради и храмове. Променя календара  и 

определя своя наследник със същите права и задължения. 

През 44г.пр.Хр. той е убит от заговорници.  Започва жестока борба за властта в Рим. 

2.Октавиан Август – той е определен за наследник на Цезар и в избухналата война за 

наследството, побеждава и става едноличен владетел на Рим. 

В неговите ръце са всички власти, привидно запазва републиката и  демонстрира скромност и 

се обявява за равноправен с всички магистрати /служители!/.  Обявява себе си  за 

Primus inter pares  / пръв сред равните/. 

За себе си пише :  По личното си влияние аз надминах всички, но по служебна власт не 

притежавах нищо повече от останалите, които бяха мои колеги при всяка 

магистратура. 

Римското общество се отнася с уважение към него и го провъзгласява за Август 

/Свещен/. 

3.Римската империя – да се препише в тетрадката!!! – стр.141 

Приятна работа!!! 


