
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"  
гр. Варна, ул. „Найден Геров" № 1 тел: 052/64 26 71; 052/64 26 67; e-mail: pgt_varna@abv.bg 

 

УТВЪРЖДАВАМ: .............................. 
                                                        Гергана Япаджиева  

                                       Директор 
 
 

КОНСПЕКТ 
За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка, съгласно чл.29б от НАРЕДБА № 3 от 

15.04.2003г. за системата за оценяване (Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.), 
издадена от министъра на образованието и науката 

 
По Социален бит и етнография  ЗПП  за 11 клас 
Професия: Аниматорв туризма, специалност: Туристическа анимация 

 
I. Форма на обучение: самостоятелна 

 
II. Начин на провеждане на изпита:  

1. Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се определя със заповед 
на директора. 

2. Изпитът по теоретични предмети се провежда в писмена форма. 
3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа. 

 
III. Изпитни теми 

1. Бит, хранене, облекло, поминък, занаяти, строителство по българските земи до 7 век. 

2. Бит, хранене, облекло, поминък, занаяти, строителство по българските земи от 7до 9 век. 

3. Бит, хранене, облекло, поминък, занаяти, строителство по българските земи от 9до 14 век. 

4. Бит, хранене, облекло, поминък, занаяти, строителство по българските земи от 14до 18век. 

5. Бит, хранене, облекло, поминък, занаяти, строителство по българските земи от 18до 19век. 

6. Бит, хранене, облекло, поминък, занаяти, строителство по българските земи след 

Освобождението. 

 

  

 

 

Критерии за оценяване по социален бит и етнография. 

Оценката е: 
 IV Обективна и ясна за ученика; 
 Комплексна; 
 Има стимулираща функция; 
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности; 
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№ Критерии за оценяване Показатели Брой 
 точки 

Общ 
брой 

точки 

1. Познава същността, развитието и 
отражението на българския бит върху 
цялостния живот на българите през 
вековете  

Описва подробно особеностите на 
българския бит през вековете 

10 10 

2. Изяснява влиянието на икономическото 
развитие върху дома, облеклото, 
храненето на българите  

Анализира степента на икономическо 
развитие на българското общество пре 
вековете  

10 10 

3. Осъзнава влиянието на бита върху 
духовността на българите  

Обяснява по какъв начин бита моделира 
духовността на българския народ 

20 20 

4. Оценява ролята на духовните и 
материални ценности  за развитието на 
българското общество 

Прави анализ на приликите и разликите в 
духовните и материалните ценности на 
българите през вековете 

10 10 

5. 
... 

Изтъква приноса на българските духовни 
и материални ценности към световното 
културно наследство  

Прави паралел между българската духовна 
идентичност и световното културно 
наследство 

10 10 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:  60 60 

 
При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се  

приравнява към шестобалната система както следва: 
1.  от.55 до .60 точки – Отличен 6,00; 
2.  от 45. до 54 точки – Много добър 5,00; 
3.  от 35 до 44. точки – Добър 4,00; 
4.  от 26 до 34 точки – Среден 3,00; 
5.  до  .25 точки – Слаб 2,00. 

  
IV. Оформяне на оценка по социален бит и етнография. 

 
Крайната оценка от изпитът се формира като средноаритметична от оценките на  

 членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица 
 

V. Препоръчителна литература: 
1. История на България -1до 14 том, БАН, София 
2. Етнография на България том 1,2,3, Институт с музеи,София,1989г. 

 
                                                                                         Изготвил: Б. Блажева 
  


