
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА 

гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; e-mail: pgt_varna@abv.bg web site: pgtvarna.com 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: .............................. 

                                                                              Гергана Япаджиева  
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КОНСПЕКТ 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка  

(поправителен, приравнителен, промяна на оценка) 
 

по История и цивилизация, ЗП за 11 клас 

 

 

I. Форма на обучение: дневна 
 

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 история и цивилизация се провежда в писмена форма. 

3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа. 

III. Теми: 

1. Праисторията на българските земи. Траките. 

2. Тракийските земи под римска власт 

3. Българи и славяни преди възникването на българската държава на Балканския 

полуостров 

4. Създаване и начално развитие на българската държава 

5. България по пътя на териториалното разширение 

6. Вътрешни промени в българската държава през първата половина на 9 век 

7. България през управлението на княз Борис Първи.  

8. Начало на българската църква, просвета и книжнина 

9. Политическо могъщество на България при управлението на цар Симеон Велики. 

10. Златен век на българската култура при управлението на цар Симеон 

11. Поява на богомилството и отшелничеството в средновековна България 

12. Залез на ранносредновековното българско царство 

13. Византийското владичество 

14. Въстанието на Асеневци и възстановяването на българската държава 
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15. Управлението на цар Калоян 

16. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен Втори 

17. Смутни десетилетия 

18. България през първите десетилетия на 14-ти век 

19. България при управлението на цар Иван Александър  

20. Социални и религиозни движения в средновековна България 

21. Залезът на средновековната българска държава. Османците 

22. Петнайстият век 

23. Българите в османската държава 

24. Българската църква и култура през 15-17 век 

25. Антиосманска съпротива на българите през 15-17 век 

26. Формиране на българското национално самосъзнание 

27. Зараждане на националноосвободителната идеология 

28. Развитие на българското просветно дело 

29. Постижения на националната култура 

30. Движение за църковно-национална независимост 

31. Преход към организирано националнореволюционно движение 

33. Изграждане на вътрешна революционна организация. БРЦК 

34. Ориентация към незабавно въстание 

35. Априлското въстание 

36. Руско-турската освободителна война 

37. Възстановяване на българската държавна традиция 

38. Режим на княжеските пълномощия 

39. Съединението и Сръбско-българската война 

40. Българската криза (1886-1887) и Стамболовия режим 

41. Управление на Константин Стоилов и правителствата до 1903 

42. Българският национален въпрос. Илинденско-преображенското въстание 

43. Втори стамболовистки режим и управление на Демократическата партия 

44. Балканските войни 



45. Първа световна война. Втора национална катастрофа 

46. Българското общество след Първата световна война. Управление на БЗНС 

47. Години на насилие (1923-1926) 

48. Второ сговористко правителство 

49. „Коравата демокрация“на Народния блок 

50. Отново към авторитаризъм 

51. Царският режим 

52. Външна политика (1934-1941) 

53. Залезът на третото българско царство (1941-1944) 

54. Към утвърждаване на еднопартийна система (1944-1948) 

55. Тоталитарен социализъм 

56. Посткомунизмът 

57. България в началото на 21 век 

 

 

 

 

IV. Критерии за оценяване 

Оценката е: 

 Обективна и ясна за ученика; 

 Комплексна; 

 Има стимулираща функция; 

 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности; 

  

№ Критерии за 

оценяване 

 

Показатели 

макс. 

брой 

точки 

общ 

бр.то

чки 

1 

 

 

 

Умение за 

изграждане на текст 

по предварително 

зададена 

историческа тема. 

- притежаване на знания за българската  история 

- определяне и изясняване на ключовите понятия 

- правилен подбор на главните факти 

- анализ и обобщения на основата на аргументираните 

твърдения 

- правилно съставяне на хронологии за определени 

епохи, периоди и събития 

- отговори на всички съпътстващи въпроси 

- висока езикова култура 

8 

8 

8 

8 

 

5 

 

8 

5 

 

 

 

 

 

 

50 

2 Умение за работа с - безупречно работи с историческа карта 5  



 

 

историческа карта и 

исторически 

източници  

- анализира исторически документи, различни 

изображения, статистически данни и диаграми 

5       

10 

 ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ  60 
 

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

към шестобалната система както следва: 

1.  от 51 до 60 точки – Отличен 6,00; 

2.  от 41 до 50точки – Много добър 5,00; 

3.  от 31 до 40 точки – Добър 4,00; 

4.  от 21 до 30 точки – Среден 3,00; 

5.  до  20 точки – Слаб 2,00. 

V. Оформяне на оценка: 

Крайната оценка от изпитът се формира като средноаритметична от оценките на членовете 

на училищната комисия по оценяването с точност до единица. 

VI. Препоръчителна литература: 

Учебник: История и цивилизация за 11 клас задължителна подготовка  

Издателство „Анубис“ 

Изготвил: MO 

 


