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ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

По История и цивилизация  

За 9 клас ЗП 

 

I. Форма на обучение: самостоятелна 

II. Начин на провеждане на изпита: писмен изпит 

III. Изпитни теми: 
1. Завладяването на Рая. 

2. Реформацията. Началото и Мартин Лутер. Промяната 

3. Държавата- това съм Аз! Ролята на държавата в 

икономиката. 

4. Северната империя- Царство Русия. Петър Първи и 

Екатерина Втора 

5. Идеите на Просвещението- новият светоглед, политическата 

мисъл. 

6. Франция срещу абсолютизма. Навечерието и началото на 

революцията, конституционната монархия. 

7. Европейските политически модели. 

8. Просвещението на Балканите. Патриаршията, Елада, Сърбия 

и Дунавските княжества. 

9. Пробуждането на българите. П. Хилендарски и Софроний, 

новият гражданин. 

10.Последната война в САЩ – съюзът, робите, войната, 

реконструкцията, конституцията. 

11. Проблемите на Великите сили – Англия, Франция, Русия на 

реформите, САЩ и Германия. 
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12. Машината променя света – новият Бог – техниката, 

скоростта, електричеството. 

13. Уредба на Княжеството /България/ - Учредителното 

събрание, Търновската конституция, партиите и княза. 

14. Войната на Балканите – Съединението, Патриаршията и 

Илинденско-Преображенското въстание, Балканският съюз, 

Балканските войни. 

15. Световната война – атентатът в Сараево. Началото на 

военните действия, 1915г и българското лято 

16. Катастрофата – съдбовната 1917г. Равносметката. 

 

IV. Критерии за оценяване: 
    

 Среден (3) – Умее да изброява и описва различни страни на 

историческата епоха. Разпознава значими факти, събития и 

личности. Правилно използва понятийния апарат. 

 

Добър (4) – Умее да проследява историческите събития в 

хронологична последователност. Умее да дава примери, да 

преразказва и сравнява. Правилно сравнява факти и личности. 

Борави свободно с историческите понятия. 

  

Мн. Добър (5) – Умее да проследява историческите събития в 

хронологична последователност. Описва причинно следствените 

връзки в историята. Умее да сравнява събития, идеи, личности, 

култури и религии. Открива типични за епохата исторически 

явления. Разпознава и използва основните исторически понятия. 

Отличен (6) – Умее да възпроизвежда и интерпретира 

исторически текст, спазвайки хронологична последователност. 

Умее да прави собствени изводи и заключения за събитията в 

конкретната историческа епоха. Дава оценка на исторически 

събития, явления, личности. 

V. Оформяне на оценка: 

VI. Препоръчителна литература: 

Учебник по История и цивилизация за 9 клас, изд. 

Анубис за задължителна подготовка, авторски 

колектив                                           

Преподавател:В. Халевачева 


