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ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ-VIкл. 

Самостоятелна форма на  обучение 

I Учебно съдържание 

1.Въведение в Европейското средновековие. 

2.Великото преселение на народите. 

3.Християнството и Църквата. 

4.Византийската империя. 

5.Франкската държава. 

6.Възникване на исляма. 

7.Разпространение на исляма.Арабски халифат. 

8.Българската държава на Балканите. 

9.Възходът на България до средата на IXв. 

10.Християнизация на Българската държава. 

11.Делото на светите братя.Начало на старобългарската култура. 

12.България при цар Симеон Велики. 

13.“Златният  век“ на българската култура. 

14.Държави на източните и западни славяни. 

15.България при цар Петър и цар Симеон. 

16.Общество и всекидневен живот във Византия и България. 

17.Обществото в Западна Европа. 

18.Ранносредновековната култура. 

19.Средновековните градове в Западна Европа. 

20.Кръстоносни походи. 

21.Свещенната Римска империя. 

22.Обединение на Френското кралство. 

23.Средновековна Англия. 

24.Разделяне на църквите. Папството до края на XVв. 

25.Западноевропейската култура. 

26.Възстановяване на българското царство.Първите асеневци. 

27.България при цр Иван Асен II. 

28.Българското общество до края на XIIIв. 

29.Византия и византийската общност. 

30.България при цар Иван Александър. 

31.Гибелта на средновековна България. 

32.Културно наследство на България. 

33.Съпротива срещу османците до средата на XVв. 

34.Османската империя. 

35.Промени в живота на българите. 



36.Християнската вяра- опора на българския народ. 

37.Колективни опори на българите. 

38.Съпротива срещу османската власт през XVI-XVIIв. 

39.Контакти и конфликти във всекидневието. 

40.Българската култура. 

 

II  Оценявани умения и компетентности: 

1.Описва и обяснява възниването на държави,форми на държавно управление и 

институции. 

2.Описва и обяснява стопански ,политически и духовни промени в българското 

общество. 

3.Познава възникването на основните религии,описва паметници на световната и 

национална култура. 

4.Разпознава и различава видовете исторически извори. 

III Формат на изпита – писмен, тест 

IV  Времетраене на изпита -  2 астрономически часа 

V Критерии за оценяване:  

Изпитът  се състои в решаването на  тестови задачи: 

• от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен 

• тестови задачи със свободен отговор.  

За всяка правилно решена задача се присъжда 1 точка.  

 

Брой точки Цифрова оценка 

Под 30% от максималния  брой точки Слаб 2 

30-40% от максималния брой точки Среден 3 

40-60% от максималния брой точки Добър 4 

60-80% от максималния брой точки Много добър 5 

80-100% от максималния брой точки Отличен 6 

 

VI  Препоръчителна литература 

Учебник по История и цивилизации  за 6 клас ; автор     , издателство Просвета; 

интернет информационни източници 

                                                      Изработил:Петко Петков………………………… 

                                                       /старши учител по история и цивилизации/ 

 

 


