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ИЗПИТНА ПРОГРАМА
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по История на материалната и духовна култура за 12 клас
Специалност”Организация на туризма и свободното време”
I.Форма на обучение – самостоятелна
II.Начин на провеждане на изпита – писмен
ІII. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1. Културата като специфична дейност на човека и обществото. Определения за култура.
Същност, функции и цели на културата. Материална и духовна култура. Култура и цивилизация.
2. Периодизация на световната история. Праисторическо материално и културно
наследство. Гръцко-римска античност.
3. Средновековната епоха и нейната култура. Църквата и нейната роля през
Средновековието. Западноевропейско Средновековие – градове, образование, философия, наука.
4. Ренесанс и хуманизъм – нови идеи и принципи за обществото и човека. Просвещението –
“векът на разума”. Културата на ХIХ век.Революция в науката и техниката. Научно-технически
прогрес и духовност.
5. Историята на ХХ век Съвременна научно-техническа и технологична революция.
Информационни и комуникационни технологии и възможности за културен обмен. От
Европейската икономическа общност към Европейския съюз – съвременни аспекти на
интеграционните процеси в Европа.
6. Праистория и античност на българските земи. Материална и духовна култура на
тракийската цивилизация – съвременни археологически разкрития за бита и културата на древните
траки. Българи и славяни – основен етнокултурен фундамент на българската държавност.
7. Българската държава в контекста на средновековната европейска култура. Създаване и
разпространение на българската писменост и богослужение. Всекидневният живот на
средновековните българи – бит, култура, традиции. Българите в контактната зона между
християнството и исляма.
8. Българите и европейският свят през Възраждането. Социално-икономическият подем и
материалното замогване на българския народ. Отражение върху бита на българина.
9. Възстановяване на българската държавна традиция. Културно развитие на България
/1878-1989/. България – пълноправен член на Европейския съюз. Материалната и духовна култура
на българите извън границите на родината.
ІV. Критерии за оценяване
1.Комплексност и пълнота на изложението – до 30 точки
 Дефинира понятията – 10 т.
 Прави съдържателна характеристика на проблеми, тенденции, категории,
взаимовръзки – 10 т.
 Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и влиянието им. -10 т.
2.Точност на изложението. Вярно дефинира конкретнитепроблеми, тенденции, категории,
взаимовръзки. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. – 10 точки

3.Логичност и последователност. Изложението е логично структурирано и обосновано.
Умее самостоятелно да интерпретира и анализира същността, проблемите, тенденциите и
взаимовръзките.
V. Оформяне на оценка
Оценка
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Мн. добър 5
Отличен 6

Брой точки
До 29 точки
От 30 до 34 точки
От 35 до 44 точки
От 45 до 54 точки
От 55 до 60 точки
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