
РАБОТЕН ЛИСТ 
за 30.03.2020г. 

по История и цивилизации 
за  V клас 

Царството на одрисите 

           В настоящия момент ние трябва да внимаваме най-много! 
          Да си   мием редовно ръцете с топла вода и сапун!  
         Да пазим нашите близки,коита са възрастни и могат да пострадат      
най-много! 
                Не излизайте навън!  Бъдете здрави и се пазете! 
1.Кой дава първи сведения за траките?                                                                                           

а) Тукидид                 б) Херодот             в) Архимед 

2. Траките са безписмен народ: 

  а) вярно              б) грешно 

3.Кое тракийско племе създало държава? 

а) беси         б) одриси           в) гети           г) трибали 

4. За кой тракийски цар става въпрос ?                                                                                            

Той пръв основал обширното царство на одрисите, 

което заело по- голяма част от Тракия. Той бил 

първия мощен цар на одрисите. 

а) Котис            б) Ситалк          в) Севт III            г) 

Терес 

5. Прочетете текста и отговорете 

Траките имали своя писменост, но тя не е разчетена. Ето защо основни 

сведения за траките получаваме от материални исторически източници и 

писмени сведения от елини и римляни.  

          а) вярно                                      б) грешно 

6. Как се казва царя  ? 

а) Котис            б) Ситалк          в) Севт III            г) Терес 

 

7. Кое умение на траките доказва? 

   а) добив и обработка на злато 

   б) умение да произвеждат вино 

   в) умение да обработват земята 

   г ) отглеждане на коне 

 



 

8. Какви сведедения за траките дава авторът? 

„Траките след индийците са най-многобройните в света. Ако те бяха 

нещо общо и се управляваха само от един владетел, биха били непобедими 

и според мен най-могъщи от всички, които съществуват. Тъй като това 

обаче е невъзможно и със сигурност никога няма да бъде постигнато от 

тях, те са слаби. Във всяка отделна племенна област те носят отделно 

име, но нравите и обичаите им са едни и същи. Изключение от това 

правило правят само гетите, травсите и племената, които живеят на 

север от крестоните.“                                                                                    

Два верни отговори 

а) дава информация за териториите, които траките населяват 

б) изброява всички тракийски племена и земите, които обитават 

в) дава информация за слабостта в управлението на траките 

г) дава информация за броя на тракийското население 

 

 

 


