
История и цивилизации – 5 клас  08.06.2020г. 

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. 

Това ще бъде вашият ангажимент за Понеделник : 

Културата на Древен Рим – на стр.150 

1.Литература и науки – римляните използват един интересен език – латински език, 

който в момента не се говори, но е в основата на много езици – на латиница се пише в 

повечето страни  по света!!!. 

Заимстват и преработват гръцката азбука. На тази азбука се пишат различни 

произведения от големи римски творци: запазени са много книги от римски поети и 

писатели. 

Един от най-великите е Вергилий Мирон,той пише поемата „Енеида”– по подобие на 

„Илиада” от Омир. В нея описва живота и наследството на един от троянските герои 

Еней. Считали са, че той е прародителят на римляните. 

По времето на Октавиян пишат редица римски историци, най-известен е Тит Ливий. 

Пишат се различни трудове по география, математика, архитектура и правото/ създава 

се сборник от закони Римско право – обособяват се трите нива в правосъдието – 

съдии, прокурори и адвокати!/. Развива се ораторското изкуство.  

Усъвършенстват  се медицината и природните науки /известни са лекарят  Гален 

и естествоизпитателят  Плиний Стари!/ 

2.Архитектура – в римската държава много се строи – сгради, храмове, обществени 

сгради – открива се бетона и се използва масово мрамора. 

Строят се огромни аквадукти /водопроводи – виж фиг.2/, снабдяващи повечето от 

римските градове с питейна вода. 

Известен е архитектът  Витрувий – той налага основните принципи в строителството на 

всяка сграда – „ТРАЙНОСТ, ПОЛЗА, КРАСОТА!!!” 

Запазени са огромни постройки от онова време: различни арки /виж стр.151 Фиг.3/, 

Пантеонът /храм на всички богове - виж стр.151 Фиг.4/. 

Римляните изграждат много пътища и мостове – /много от тях са запазени и до днес!/. 

3.Изкуства – ТАЗИ ТОЧКА ДА СЕ ПРЕПИШЕ В ТЕТРАДКАТА!!!  – СТР.151 

Приятна работа!!! 


