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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 История на материалната и духовна култура /ЗПП/   
професия:  
                 1.Организация на хотелиерството;                   
                 2.Организация на обслужването в хотелиерството;  
                 3.Туристическа анимация ;                                             
специалност:  
                 1. Хотелиер  
                 2. Администратор в хотелиерството 
                 3. Аниматор в туризма   
 

• Форма на обучение: самостоятелна  
 

• Начин на провеждане на изпита:  
• Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се 

определя със заповед на директора. 
• Изпитът по теоретични предмети се провежда в писмена форма. 
• Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа. 

 
• Изпитни теми: 

1.Същност, функции и цели на културата. Начини на съществуването й . 
2.Култура на античността. 
3.Средновековна култура 
4.Култура на Западноевропейското средновековие 
5.Българска средновековна култура 
6.Култура на Ренесанса 
7.Българско Възраждане 
8.Просвещение 
9.Културата на 19 век 
10.Културата на 20 век 
11.Българската култура през 20 век 
12.Политическа култура 
13.Нравствена култура 
14.Науката и културното развитие 
15.Образованието и културата 
16.Религиозната и екологичната култура. 
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Критерии за оценяванепо : Умение за изграждане на текст по предварително зададена 
историческа тема. 
 

Оценката е: 
 Обективна и ясна за ученика; 
 Комплексна; 
 Има стимулираща функция; 
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности; 

 
№ Критерии за 

оценяване 
Показатели Брой 

 точки 
Общ 
брой 

точки 

  
Умение за 
изграждане на текст 
по предварително 
зададена историческа 
тема. 
 

-Ученикът създава логически свързан текст. 
-Спазва структурата на писмената работа. 
-Формулира задълбочена и всеобхватна теза. 
- Доказателствата и аргументите са целенасочени и 
задълбочени. 
- Умело използва исторически извори, паметници и 
документи. 
-Познава задълбочено проблематиката . 
- Спазва хронология. 

              - Познава автори и изследователи                       
работили по съответния въпрос. 

5т. 
5т. 
5т. 

 
10т. 

 
10т. 
10т. 
5т. 

10т. 

   
 
 
 
 

60т. 

 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:  60т. 

 
При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се  
приравнява към шестобалната система както следва:  

1.  от 56 до 60 точки – Отличен 6,00; 
2.  от 47 до 55точки – Много добър 5,00; 
3.  от 38 до 46 точки – Добър 4,00; 
4.  от 21 до 37 точки – Среден 3,00; 
5.  до  20 точки – Слаб 2,00. 

 
Оформяне на оценка по История на материалната и духовна култура. 

Крайната оценка от изпита се формира като средно аритметична от оценките на  
членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица. 
Препоръчителна литература: 

1.Записки от учебните часове 
2.Културология, автори: Влъчко Кунчев,  Валентин  Ангелов, изд.къща „Призма“ – 1999г. 

      
                             

                                                                                                                  Изготвил :...............................           
/С. Алексиева/ 

 


