
                                                                   Големия сфинкс                                                        

 

Сфинксът на фона на пирамида в Гиза 

Сфинксът в Гиза е голяма статуя на сфинкс, която се намира на платото край Гиза в Египет на 

западния бряг на река Нил, близо до съвременния Кайро. 

Сфинксът символизирал фараона  на Древен Египет като въплъщение на бога на слънцето, 

затова гледа на изток. Хиляди сфинксове били построени, най-известният от които е този в Гиза. 

Сфинксът – огромната статуя с човешка глава и тяло на лъв, която пази покоя на фараоните, 

погребани в пирамидите. Фигурата на Сфинкса датира от 2500 пр.н.е., с човешко лице, широко 

шест метра, издялан от варовик. Според класическата египтология изображението е на Хефрен- 

син на Хеопс. Но през 2004 г. френският археолог от български произход Васил       Добрев 

предлага нова теория съгласно която Големият сфинкс в Гиза е построен от фараона Джедафра  в 

чест на баща си Хеопс. Тази теория вече се споделя от редица египтолози в света. 

В гръцките митове Сфинксът е крилато чудовище с тяло на лъв, но с глава и гърди на жена. В 

легендата на Едип Сфинксът задавал гатанки и убивал тези, които не можели да отговорят. 

"Какво върви на четири крака на сутринта, на два по обяд и на три вечерта?" Едип отговорил 

вярно: "Човекът върви на четири крака като бебе, върви изправен след това и използва бастун 

на старини." Чувайки този отговор, Сфинксът полудя. 

Айсу Мелек  А.  Хикмет  5А клас 
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Персеполис 

Разкриването на Персеполис започва едва през 1930-те години. Археологическа експедиция от 

САЩ разкрива монументалното стълбище към залата за приеми, наричана ападана, под 

осемметров слой от пепел – свидетелство че градът бил опожарен от Александър Велики. По-

късно с помощта на самолетни снимки били регистрирани повече от 40 постройки. В 

съкровищницата на двореца е открит архив от глинени плочки с клинопис, по които историците 

възстановили уредбата и начина на управление на Персийската империя. Забележителни 

съоръжения на двореца са стоколонната зала за приеми, носена от 72 колони, високи по 20 м., 

която побирала 10 000 души. 

BBBER  
 

БЕРК И АХМЕД 
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Пирамидите  в  Гиза 

 
Пирамидите в Гиза (на арабски: الجيزه اهرامات) са група древноегипетски пирамидални 

гробници, разположени на платото Гиза в Египет, на западния бряг на река Нил. 

Основното предназначение на египетските пирамиди е съхранението на останките на 

починали фараони. 

Разположени са на 9 километра от град Гиза и на 25 километра югозападно от Кайро. 

Групата археологически паметници включва трите големи пирамиди – Хеопсовата 

пирамида, Пирамидата на Хефрен и Пирамидата на Микерин – както и няколко по-малки 

пирамиди, разположени в близост до тях. Те са най-старият и единственият запазен до 

днес паметник от 7-те чудеса на Античния свят. 

Пирамидите са част от Некропола в Гиза, комплексен археологически обект, включващ 

още Големия сфинкс, останки от древно селище, обслужвало комплекса, както и 

множество по-малки религиозни и погребални паметници. През 1979 година целият 

некропол е обявен от ЮНЕКО за част от световното наследство. 

Гюлчин и Дилек 5А клас 

 

 

 

 

 



Пирамидите в Гиза 

 В Египет, са истински шедьовър и с право са спечелили титлата си „чудо“. Построени 

са с такава точност на всеки един камък, която дори настоящите ни технологии не 

могат да постигнат и това е най-голямата и все още неразрешена загадка на 

човечеството. Има толкова интерес към тях, че те се изучават от учени, археолози и 

дори астрономи. Посещавани са и от хиляди туристи годишно, които остават пленени 

от тяхната мощ. Пирамидите са разположени на 9 километра от град Гиза и на 25 

километра югозападно от столицата на Египет, Кайро. Групата археологически 

паметници включва трите големи пирамиди – Хеопсовата пирамида, Пирамидата на 

Хефрен и Пирамидата на Микерин – както и няколко по-малки пирамиди, разположени 

в близост до тях. Пирамидите в Гиза са най-старият и единственият запазен до днес 

паметник от 7-те чудеса на Античния свят. 

Пирамидите са част от Некропола в Гиза, комплексен археологически обект, включващ 

още Големия сфинкс, останки от древно селище, обслужвало комплекса, както и 

множество по-малки религиозни и погребални паметници. През 1979 година целият 

некропол е обявен от ЮНЕСКО за част от световното културно наследство. 

1. Големите пирамиди са построени от 2 300 каменни блока, всеки от които тежи по 3 

тона, а някои от тях са дори над 50. Никой все още не е разбрал как тези блокове са 

били пренесени и подредени един върху друг. 

2. Пирамидата на Микерин, пирамидата на Хефрен и пирамидата на Хеопс са 

разположени точно така, както и най-известните звезди на съзвездието Орион. 

3. Основата на големите пирамиди покрива около 55000 квадратни метра, а стените им 

са с площ около 20000 квадратни метра. 

4. Изчислено е, след дълги наблюдения, че температурата вътре в пирамидите е 

постоянна и е равна на средната температура на Земята, около 20 градуса по Целзий. 

5. Външната обвивка на пирамидите е построена от 144 000 камъка, всички силно 

полирани и плоски с точност до 1/100-на от инча. 

6. Крайъгълният камък при основите на всяка пирамида има сферична конструкция, 

способна да се справи с топлинното разширяване и земетресения. 

7. Все още не е ясно какво съдържа разтворът, използван за слепване на каменните 

блокове. Въпреки че многократно е бил анализиран. 

8. Най-голямата от пирамидите, Хеопсовата, представлява един огромен слънчев 

часовник. Сенките, които хвърля между средата на октомври и началото на март, 

показват сезоните и дължината на годината. Дължината на каменните колони около 

пирамидата е равна на дължината на сянката на един ден. 

9. Разстоянието между Хеопсовата пирамида и центъра на Земята е равно на това 

между Северния полюс и пирамидата. 

10. Ъглите на Великата пирамида (Хеопсовата пирамида) разделят делтата на Нил на 

две равни половини. 

11. Трите пирамиди в Гиза са били подредени така, че да образуват Питагоровия 

триъгълник, формирайки страни с пропорции 3:4:5. 

12. Четирите страни на пирамидите са леко вдлъбнати. Това са единствените пирамиди 

в света, построени по този начин. 



13. Хеопсовата пирамида е висока 144 метра и е била най-високата сграда в света в 

продължение на 4000 години. Построена е на естествено плато, осигуряващо добър 

изглед към долината на Нил. Била завършена около 2560 г. пр. Хр. 

14. Пирамидата на Микерин е изградена от варовик и гранит. Долните 16 реда са гранит 

и очевидно незавършени, докато горните редове са от варовик. Вътрешността й също се 

отличава с нееднородност и липсата на общ план. 

15. Пирамидите са заобиколени от десетки други археологически обекти – гробища и 

отделни гробници, няколко храма и монументалната статуя, известна като Големия 

сфинкс. 

16. Хеопсовата пирамида се извисява така, че да се забелязва отдалече и колкото повече 

приближаваш към нея, толкова по-силно те завладява магията й. Най-голямата 

пирамида на платото Гиза, разположено на 8 км. от древния едноименен град и на 25 

км югозападно от съвременния Кайро, е построена приблизително през 2580 г. пр. Хр., 

както се смята, по заповед на фараона Хеопс (Хуфу). 

17. Смята се, че заради своите размери и форма, пирамидата на Хеопс, може да се види 

от планините в Израел и дори от... Луната. 

18. Както и при Хеопсовата пирамида, в ядрото на Пирамидата на Хефрен стои 

основната скала. Поради естествения наклон на платото Гиза северозападният ъгъл е 

изсечен в основната скала, докато югоизточният ъгъл е надстроен върху нея. 

19. Египетските пирамиди в Гиза са единственото от 7-те чудеса на античния свят, 

което е оцеляло до наши дни, и най-внушителното творение, завещано ни от древните 

египтяни. 

20. В древността пирамидите са удивлявали с размерите си, а днес – с възрастта си. 

Голямата пирамида (Хеопсовата) е била висока 146 м и до XIX в. е била най-високата 

сграда в света. Всъщност в момента височината й е 137 м, тъй като е загубила част от 

върха си. 

 

  

 

 

Ема Кадънова  5а 



1. Име на обекта - Портата на Ищар. 

2. В коя съвременна държава се намира? – Намира се в Берлин, Германия. 

3. От коя цивилизация е създадена? – Създадена е от Акадската цивилизация. 

4. Кога е създадена и как се променя във времето? – Създадена е в Нововавилонското 

царство, Открита е около 575 г. пр. н. е. от цар Навуходоносор II. Портата на Ищар е 

реконструирана за откриването на Пергамонския музей в Берлин през 1930 година в 

реалните ѝ размери. 

5. От кого и кога е открита? (като археологически обект) -  Първите разкопки на Портата на 

Ищар са започнали  1902г. и завършили през 1914г. от Робърт Колдуей. 

6. Какво представлява? - Стените на улицата са облицовани с цветни глазирани керамични 

плочки, оцветени основно в свещения за Месопотамските религии тъмносин цвят. 

Изобразени са лъвове, бикове и различни фантастични животни като грифони и дракони, 

които се смятат за пазители на портите и градовете. Изобразителните пана са очертани от 

растителни фризове. Изобразявани са и свещени растения, като палмата. 

7. Защо е ценна, като културно наследство? – Защото в света няма друга като нея. Нейната 

красота идва от множеството барелефи с изображения на лъвове, бикове и сируши, 

същества, подобни на грифони и дракони. Изобразените животни били общо 575 на брой. 

Емануела 5а 

 

 

 



                    Храма в Карнак  

В коя съвременна държава се намира? 

Храмът в Карнак се намира в горен Египет. Той се намира на 2,5 

километра от Луксор. 

От коя цивилизация е създаден? 

Малкото село Карнак е създадено в древен Египет. 

1. Кога е създаден и как се променя във времето? 

Създаден е преди 2000 г. Създават го над 30 фараона, а главния е Хонсу 

2. Какво представлява? 

Представлява голям храм от вътре покрит с изображения на велики фараони.  

3. Защо е ценен като културно наследство? 

Ценен е защото е създаден от много велики богове и има много древни йероглифи .

 

Ерен 5 а 



Долината на царете 
1. В коя съвременна държава се намира? – Египет 

2. От коя цивилизация е създадена? – Египет 

3. Кога е създаден как се променя във времето? - По времето на Рамзес 

4. От кого и кога е открит (като археологически обект)? - Хауърд Картър 

5. Какво представлява? 

6. Защо е ценен като културно наследство? - Защото са царували царе 

Долината на царете ( на арабски произнася се уади ел-малук ) е долина в Египет, където са 

гробниците на фараоните.   

 

 

Йордан 5 а 

 

 

 

 

 

 



1. Име на обекта   - Висящите градини на Семирамида  

2. В коя съвременна държава се намира? - Висящите градини на Семирамида са 

едно от седемте чудеса на света. И не са открити. Вероятно са били построени във 

Вавилон, който се е намирал на територията на днешен Иран. Повечето сведения 

сочат, че са построени около 575 пр. Хр. от цар Навуходоносор 2, който управлява 

града 43 години, започвайки от 605 пр Хр. 

3. От коя цивилизация е създадена? -  В древния град Вавилон. 

Затова с карти тя насочва местен снимачен екип, който стига с въоръжен ескорт до 

руините на царския дворец. Кадрите показват голяма купчина от чакъл и пръст, а под нея 

зеленина и застроен район. 

4. От кого е открита Като(архелогически обект)? 

Учен  от Оксфордския университет смята, че е открил къде са били Висящите градини 
на Вавилон .

 
 
Наталия 5 а 
 

 

 

 

  

 


