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ИЗПИТНА ПРОГАРМА
За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка

По История и цивилизация
За 11 клас ЗП
І.Форма на обучение: самостоятелна
ІІ.Начин на провеждане на изпита: писмен изпит
ІІІ.Изпитни теми:
1.Създаване на българската държава.
2.Покръстване на българите – причини, условия, княз
Борис.
3. Политическо могъщество на България при
управлението на Симеон Велики.
4. Втори период от управлението на цар Симеон.
5. Залез на ранносредновековното българско царство.
Цар Самуил и падането на България под византийска
власт.
6. Въстанието на Асеневци и възстановяването на
българската държава.
7. Управлението на цар Калоян. Отношенията със
съседните държави.

8. Политическо могъщество на България при Иван
Асен II.
9. Залезът на средновековната българска държава.
Османците.
10. Антиосманска съпротива на българите през XVXVII в. Въстанията на българите.
11. Зараждане на националноосвободителната
идеология. Паисий и Софроний.
12. Преход към организирано национално
революционно движение. Г. С. Раковски.
13. Изграждане на Вътрешна революционна
организация. БРЦК, В. Левски.
14. Априлското въстание. Четата на Хр. Ботев.
15. Руско-турска освободителна война 1877-1878г.
16. Съединението и Сръбско-българската война.
17. Стамболовият режим 1887-1894г. Постижения и
трудности.
18. Балканските войни 1912-1913г.
19. Управление на БЗНС 1920-1923г.
20. Тоталитарен социализъм. Налагане на сталиновия
модел в България.
ІV.Оформяне на оценка:
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.Препоръчителна литература:
Учебник: История и цивилизация за 11 клас, задължителна
подготовка, изд. Анубис, Вера Мутафчиева авторски колектив
Преподавател:
В. Халевачева

