
Краят на Римската империя и триумфът на
християнството

1.Разделянето на Изтока и Запада.

Римската империя била разделена на Източна и Западна. 

На запад – столицата е Рим   На изток – столицата е ?

2. В двете части на Римската империя  се говорело на два езика – латински 
и гръцки.   

В Западния дял официален език бил ( …………………………).

В Източния дял официален език бил (………………………..).   

3. Коя религия е била обявена за единствена за всички поданици  
/жители/ на империята ?
                                                                                                                 
Оградете верния отговор!
а/ Будизъм                        б/Християнство                 в/Езичество.



4. Спомняте ли си този знак?

                             Помислете и напишете!

Символът на  __ __ __ __ __ __ __  и е образуван  от:

кръстосаните букви   __  и __.

Ако се затруднявате.................

Помогнете си с картинката 

За любознателните: „Нарича се Хризма  и е 
Христов монограм или христограм, състоящ се от двете начални букви ΧΡ (хи и 
ро) на гръцкото име Χριστός (Христос). Това е символът заменил Римския орел 
върху знамето (вексилум) на император Константин, известно 
като Лабарум (на латински: Labarum).
Известна е от античността като символ на успех и щастие, а от II в. като символ 
на Христос и става много популярна по времето на император Константин 
Велики.“/ https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
%D0%B0

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1


 5. Да си припомним: През 395 г. император Теодосий окончателно 
разделя империята на две части – Източна и Западна.

 Оцветете Източната част в синьо , а Западната част в жълто.

6. Византия – това е Източната римска империя, която  продължила да 
съществува още 1000 години 

    Най-големият и богат град през цялото Средновековие бил столицата на 
Византия – напиши го 

/букви за помощ – л, к, о, т, н, с, а, и, п, л/. Внимание – някои се повтарят!

7. Византия съхранила наследството на древна Гърция и Рим и създала 
неповторими художествени и архитектурни образци

 като храм: 
«........................................................................................»

Западна Римска  империя

Източна  Римска империя

Линия на разделяне (395г.)



Любопитни факти:      „Света София“ (на гръцки: Ἁγία Σοφία; 
на латински: Sancta Sophia;  или още: „Църква на светата Премъдрост 
Божия“ e главната катедрала в  Константинопол, (Цариград), сегашен 
Истанбул, Турция.

Създадена е от св. равноапостолен Константин Велики (завършена в 360 
г.). Храмът "Св. София" е най-внушителният паметник на Византийското 
изкуство - разноцветни мрамори, скъпоценни камъни и злато, които, 
преработени от изкусните столични майстори, засияли във вътрешността 
на храма. Стените били покрити със стенописи и традиционните за това 
време златни мозайки, пресъздаващи библейски сцени.

За любопитните е тази  хипервръзка към едно интересно видео за Църквата
"Света София" в Истанбул /https://youtu.be/6b4GqOAUtWo .   

Приятно гледане!           

Изготвил: Т. Стоянова

https://youtu.be/6b4GqOAUtWo
http://www.pravoslavieto.com/life/05.21_sv_Konstantin_Elena.htm
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA

