
Колизеумът 
Колизеумът бил най-големият и великолепен от амфитеатрите в Древен Рим. Използван бил 
за зрелища като гладиаторски борби, екзекуции, възстановки на битки и драми с 
митологични сюжети. Стотици хиляди хора загинали в тези игри, които възприемаме като 
крайно жестки в наши дни. Строежът бил започнат от император Тит Флавий Веспасиан 
(Веспасиан) през 70–72 г. и завършен от сина му Тит Флавий Веспасиан (Тит) през 80 г. Макар 
и в наши дни да е частично разрушен, Колизеумът е един от главните символи на Римската 
империя и нейните инженерни постижения. 

Колизеумът не е бил известен на древните римляни под днешното си име.  
Как са го наричали те? 

 
Амфитеатърът на Флавиите 
Златният дом 
Храмът на зрелищата 
Къщата на игрите 

 

 

Изглед към вътрешността на Колизеума в наши дни. 
  



Римският бетон 
Римският бетон бил изключително здрав и издръжлив материал. Започнал да се използва 
през II в. пр. Хр. Смята се, че е толкова издръжлив заради вулканичната пепел, примесена в 
него. Пример за здравината му са останките в град Кесария (днешен Израел), където за пръв 
път била използвана технологията за подводен строеж с римски бетон. Въпреки че били 
подложени на сурови морски условия в продължение на повече от 2000 години, останките, 
съдържащи този дълговечен бетон, са добре запазени и до днес. 

На снимката е изобразен един от най-известните древноримски храмове, запазени до 
наши дни. Куполът му е изграден от римски бетон и се смята за инженерно чудо и до днес, 
тъй като все още държи рекорда за най-голям купол от неподдържан бетон в целия свят. 
Кой е този храм? 

Капитолийският храм на Юпитер Всеблаг Всемогъщ 
Пантеонът в Рим 
Храмът на Веста в Рим 
Храмът на Сатурн в Рим 

 
  



Римски пътища 
Римските пътища били от първостепенна важност за развитие на търговията, за ускоряване на 
културния обмен между народите в империята и за охраняване на границите ѝ. Пътищата 
били няколко вида: обществени, селищни и частни. Те били прави, независимо от релефа на 
местността, тъй като римляните не можели да проектират завои. През 2 в. при император 
Траян вече имало около 100,000 км държавни пътища. Интересно е, че само 14,000 били на 
Апенинския полуостров. Останалите го свързвали с провинциите, за да приобщават 
покорените народи към империята. 

Отвори тази онлайн карта (https://omnesviae.org/) на античните римски пътища в цялата 
империя. Горе вляво в полето „ab“ (от) напиши Кюстендил [Pevtalia], а в полето „ad“ (до) 
напиши Варна [Odessos]. Ще видиш римския път, по който се изминавало разстоянието от 
Кюстендил до Варна в древността. През кой град не минавал пътят? 

София (Сердика) 

Пловдив (Филипопол) 

Поморие (Анхиало) 

Хисаря (Диоклецианопол) 

 

 

Останки от Виа Апия (540 км). Това бил първият  
и един от най-важните пътища в Древен Рим. 

  

http://omnesviae.org/
https://omnesviae.org/


Акведуктите в Рим 
Римляните употребявали огромни количества вода – за хигиенни нужди, за фонтаните в 
къщите и по площадите си и най-вече за термите. Това било възможно благодарение на 
отлично развитата им система за пренасяна на вода. В Рим през III в. вече имало 11 
водопровода с обща дължина около 507 км. В града се използвали всекидневно между 
700,000 и 1 милион литра вода. 

Общата дължина на акведуктите в Рим през III в. била малко по-голяма от разстоянието по 
права линия между кои градове? 

 
Разград–Мадрид 
Пловдив–Рим 
Кърджали–Лондон 
София–Варна 

 

 

Римският акведукт Пон дю Гар в близост до град Ним, днешна Франция 
  



Римските терми 
Първите римски обществени бани (терми) били построени в I в. пр. Хр. 
Постепенно те се превърнали в любимо място за спорт, четене, общуване. 
Термите имали съблекалня, помещение със студена вода, друго с хладка вода, 
трето с горещ въздух и топъл басейн, както и силно затоплена сауна. Имало и 
зали за масаж, спорт и почивка. Вътрешната украса от мрамор, мозайки, фрески, 
скулптури и витражи била впечатляваща. Спортни площадки, плувни басейни, 
малки магазинчета и гостилнички били част от комплекса на термите отвън. В 
IV в. Рим разполагал с 856 терми! 

Изгледай тази 3D видео възстановка (https://www.youtube.com/watch?v=pjLiQdI0U9I) 
на прочутите терми на император Каракала и си представи кипящия вътре 
живот. Прочети отново текста по-горе и отговори за какво не били използвани 
термите в Древен Рим?“ 

За четене 
За социални контакти 
За спортни занимания 
За заседания на Сената 

 

 

Украса от термите в Помпей 

https://www.youtube.com/watch?v=pjLiQdI0U9I

