
 15  АТИНА ПРЕЗ VI – V ВЕК ПР.ХРИСТА 

1. Прочети документа. Попълни пропуснатите думи. 

 

„ ...................... били властни да произнесат присъда 

по делата, а не, както  сега, да водят само 

предварителното следствие. 

  Най-сетне  съветът на .................., макар и да 

бил длъжен да бди само над  законите, всъщност 

вземал решително участие в управлението на  

държавата и налагал безапелационно телесни и 

парични наказания на  всички, които нарушавали 

реда. Последното се обяснява с  обстоятелството, че 

.................. се избирали по знатност и по богатство, 

а  те от своя страна влизали и в състава на ................. 

Ето защо и тази  висша длъжност се заема 

пожизнено и до днес.” 

 

Думи за попълване: архонти, ареопаг 

 

 

2. Оцвети пирамидата. 

роби – червено  граждани – жълто аристокрация – синьо 

 

аристо- 
крация 

 

граждани 

роби 

 



*Коя е най-голямата група в обществото?  .............................. 

*Коя е най-малката?      .............................. 

 

3. Прочети следните твърдения и запиши кой какъв е.  

 

гражданин, роб, аристократ  

 

Аз имам разрешение и такса, за да живея в града. Нямам земя и съм 

занаятчия Длъжен съм да се сражавам за своя град, да плащам данъци и да 

почитам боговете. Какъв съм? ........................................................ 

 

Аз не притежавам никакви права и имам господар, на когото служа. Какъв 

съм?      …................................................................. 

 

Когато навърша 18 години, ме записват във военните и граждански 

списъци. На 20 години мога да участвам в Народното събрание, да 

избирам, да ме избират в управлението на града. Моето задължение е да 

защитавам града. Какъв съм?  ..................................................................... 

 

 

4. Разгледай рисунките върху вазите и опиши заниманията на 

атиняните. 

 

 
 

............................................................................................................................. .... 

................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .... 

 



 
 

.............................................................................................................. ................... 

............................................................................................................................. .... 

................................................................................................................................. 

 

 
 

............................................................................................................................. ....

................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .... 

 

 

5. Това е остракон. На твоето парченце керемида запиши  кой  

човешки недостатък искаш да изхвърлиш. 

                               

                                                                                                            

         
 

 



6. Кои от посочените изрази би използвал, за да опишеш 

атинското общество? 

 

философи, безписмени,  демократи, ловци, поети, оратори, во ни 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Какъв часовник използвали атиняните в Еклесията за 

определяне продължителността на речта на оратора? Означи с X  под 

снимката. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

8. Названието Акропол произлиза от гръцката дума „акрос” – висок и 

„полис” – град. Сградите са построени от мрамор.  

Означи статуята на пазителката на град Атина и нейния храм 

(Партенон). 



 

              
 


