
УТВЪРЖДАВАМ: 

Десислава Александрова, 

Директор на СУ «Димитър Маринов» - Лом 

КОНСПЕКТ 

за провеждане на писмен изпит за оформяне на годишна оценка по история и 

цивилизация (ЗИП) 

за 12 клас, непрофилирана подготовка, форма на обучение самостоятелна – над 16 г.,   

учебна 2020/2021 година 

1. Българската държава на Долни Дунав през VII – VIII век.

2. Векът на цар Симеон Велики 893-927 год.

3. Възход на българското царство в Европейския югоизток през царуването на

Иван Асен II 1218 – 1241 година.

4. Изграждане на българска светска просвета през XIX век.

5. Начало на националнореволюционно движение.

6. Априлското въстание на българите през 1876 година.

7. Берлинският договор, Балканите и Българският национален въпрос.

8. Съединението от 1885 година и неговата военна защита.

9. България през Балканските войни 1912 – 1913 година.

10. България в перипетиите на Първата световна война 1914 – 1918 година.

11. Самостоятелно управление на БЗНС.

12. България в годините на Втората Световна война.

13. Международни отношения и Външна политика на България 1944 – 1989 година.

14. България в съвременния свят. Европейско и Евроатлантическо членство.

Литература: 

1. История и цивилизация за XI клас, Васил Гюзелев, Райна Гаврилов, изд. Просвета

Изготвил: Аделина Йорданова 

(име и фамилия) 
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УТВЪРЖДАВАМ: 

Десислава Александрова, 

Директор на СУ «Димитър Маринов» - Лом 

КРИТЕРИИ 

за оценяване постиженията на учениците при провеждане на писмен изпит  за 

оформяне на годишна оценка  по история и цивилизация  (ЗИП) 

за 12 клас, непрофилирана подготовка, форма на обучение самостоятелна – над 16 г., 

учебна 2020/2021 година 

Общи критерии. Ученикът трябва да: 

- Да развива критично мислене; 

- Обработва самостоятелно информация като:  

- развива и прилага свободно умението за водене на записки;  

- умее да пише текст по зададен исторически проблем; 

- Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални промени; 

- Описва основни политически възгледи и модели на управление; 

- Описва възникването и дейността на различни институции;  

- Подбира и използва основни понятия при описание и сравнение на исторически 

събития и процеси;  

- Прилага хронологични и пространствени ориентири при обяснение на 

териториални и обществени промени; 

-  Открива причини и последици; изразява собствена позиция въз основа на 

представени факти, аргументи и идеи; привежда доказателства при устни и 

писмени изложения и по конкретен исторически въпрос. 

- Идентифицира и описва културно-исторически паметници със световно 

значение; 

- Познава живота на историческите личности и оценява идеите и приноса им в 

историята; 

Отличен 6 – Ученикът познава отлично учебното съдържание, няма пропуски в 

знанията и уменията; усвоени са всички основни исторически понятия и се използват 

правилно; назовава, разпознава и подрежда в йерархичен ред събития и дати, правилно 

се формулират явления и понятия; прави обобщения и изводи; степенува причинно-

следствени връзки, оценява значението на събитията или личностите; доказва тези; 

притежава богата езикова култура. 

Много добьр 5 - Ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от 

учебните програми - налице са значителни познания, които използва за сравняване, 

подреждане, анализиране и класифициране на явления, понятия, личности; усвоени са 

новите исторически понятия и като цяло ги използва правилно;  конструира се цялостна 

и достоверна картина на историческите процеси с незначителни пропуски в 

изложението. 

Добьр 4 - Ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебната 

програма, илюстрира с примери преобладаващата част от събития, идеи, понятия;  
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налице е умение за резюмиране, обобщаване и сравняване на явления, понятия, 

личности, но има малки пропуски в знанията и уменията. 

Среден 3 - Ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебната програма, в 

знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите 

исторически понятия, които се разпознават във връзка с конкретна тема; показва 

знания - дати, събития, идеи, но повърхностно. 

Слаб 2 - Ученикът не постига очакваните резултати от учебната програма - не познава 

учебното съдържание и понятийния апарат, няма формирани знания и умения. 

Изготвил: Аделина Йорданова 

(име и фамилия) 
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