
История и цивилизации – 5 клас  24.04.2020г. 

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. 

 

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Петък : 

Елинистическата епоха и нейното наследство на стр.97 

1.Подялбата на Александровата империя – след неочаквана смъртта на Александър 

Велики през 323г пр.Хр. неговите военачалници започват борба за неговото наследство, в 

резултат на това империята се разпада на няколко части. 

Появяват се няколко нови държави, където владетелите имали абсолютна власт , а местното 

население нямало никакви права. 

До идването на римляните това време се нарича елинистическа епоха. 

2.Царството на Птолемеите – в Египет се появява ново царство начело с Птолемей.Негова 

столица става град Александрия, където са изградени много храмове, стадиони и 

библиотеки. Там се развиват различни науки:  математика, астрономия, механика  - пишат се 

различни книги и има огромна библиотека с повече от 300 000 книги. 

3.Царството на  Селевкидите – появява се нова царство с център град Антиохия там 

владетел е Селевк – един от най-добрите военачалници на Александър. Той води много войни 

и прави държавата огромна по територия, но тя е изтощена и в крайна сметка е завладяна от 

римляните. 

4.Македонското царство – в същинска Македония се появява нова държава начело с новия 

цар Антигон, той също води много войни и изтощава държавата и в крайна сметка и тя е 

завладяна от римляните. 

5.Елада в епохата на елинизма – тя силно изостава в стопанско и военно отношение. Атина 

и Спарта силно западат и губят своето значение по онова време, като културни и политически 

центрове се издигат големите градове в бившите азиатски владения на Александър Велики. 

6.Елинистическата култура – тази точка да се препише в тетрадката!!! Стр.98 

7.Прочути паметници на елинизма - тази точка да се препише в тетрадката!!! Стр.99   

Да се препише в тетрадките и текста от „Древните текстове разказват” на 

стр.99 

Приятна работа!!! 


