
История и цивилизации – 6 клас     21.04.2020г. 

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 Вторник :        Да се препише този план !!! 

Обществата в Западна Европа и Византия XII-XV в. 

1.Как  средновековните хора схващат своето общество? – обществото се състои от 

големи групи от хора с различни права, свободи и ангажименти към държавата! 

По онова време считали ,че то се състои от три групи население: воюващи /аристокрация/, 

молещи се /духовенство/ и работещи /селяни и занаятчии/.  

2.Духовенството – в Западна Европа има  характерна църковна организация – начело е папата, 

под него са епископите, а най отдолу са многобройните свещеници – друга голяма група са 

монасите -  те водят скромен живот в манастирите и се занимават с книжовност и различни 

стопански дейности. Виж стр.83 Фиг.3 

 Манастирите са културни, образователни и книжовни центрове – там монасите пишат, 

преписват и превеждат различни книги. 

През този период там се създават и много монашески ордени /организации/ – доминиканци, 

францисканци, йезуити и др. 

3.Аристократите – те са малка група в обществото, но в тях е властта и богатството – начело е 

владетеля /император,  цар, крал /, под тях са различни по значение и власт аристократи 

/принц, херцог, маркиз, граф и барон/, най-многобройната част са рицарите – те се 

подготвяли само за война, когато няма война обичали да се бият помежду си в различни 

двубои /турнири/, където често се наранявали или умирали. 

Във Византия аристокрацията се деляла на столична и провинциална,те имали различна власт и 

богатство.  

Характерно за аристокрацията е, че живее добре -  в укрепени замъци, имали хубаво облекло и 

добра храна. Виж стр.82 фиг.2 

4.Селяните – тази точка да се препише в тетрадките!!! 

Да се препише и текста от „Средновековните текстове разказват” на стр.83 

Приятна работа!!! 


