
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

XI КЛАС, 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

История на България 

1. ОЫЦО Jll'EДCTЛBШIE llЛ РIЕЫIЛТЛ 11/'0I РЛJ\JЛ. 

Прс1юдав;шетu 11а учеб1ютu съдържшше се осъщс~.:твява в 11рсдшщс111пс y11c\i1111 •1a-
coue 1ю J/стория 11 l(Umf.'l11Зlll{lfЯ сыш1с1ю ;tеiiстващата 1юрl\~алш11а урс){ба. 

Истор11ческото uбразuваш1с щттсжава 1ш<11юч1пс111111 в1лl\10ж1юсл1 за фuр1\111ра11с

тu на духо1.та 111·рю1<л:шска 1щс11п!'111uст 11а ш1ч1юстта. Тu-..н1 1ю1с11цнш1111\la1пв1,11рс;~

но важно з11ачсн11е както ·н1 кутур1.юобра·ю1шгсmшта uб11аст Ouщec111ne11111щ1·1m u ,'11а.J1с
дш1ско url1юзmmllиc, в конто с вю1ючс11 учсб11шп 11рсдмст l!стщтя и 1r11muu т1rш1. 
така 11 за цялата с11стсl\1а ва сред11ото 0Gра·ювшн1с в 1.Jы11·щJш1. 

Съврсl\/с1шата ко1ще11цш1 :ш обучс111н:то 1ю 1/с1110Jтя 11 l//1(11/.11па11ш1 се ос1ювава 11:1 
uъ:и:нсда. •1.с тu шш1 осuбс1ю важ11а 1ю11я ·за 110Jt1·отовюна 11а /\1тщ111 е хора, ·1а 1 ях11а1 :1 

ор11е1паu11я, адаr.пацш1 11. реан11зацш1 в ~.:ъврсl\1с111юто деl\юкрал/11110 0G1цсспю, ·m ра·3-
1ншш1с на уме1111ята 111\1 за акп1в1ю 1·ражда11скu учас·111с в ~.:ошн1т1ш1 ж11вот в у~.:1юв11~п ;1 
на културното м1-ю1·ообраз11с 11 1лuбал11·3ан11ял1. Пр11ч11ш1тс за нта i.:a 11яколко: 

• Ра-.илеждаiiю1 м1111<1Jюто като 11pol\1я1ia 11а 11рслстав1пс ·т 1ювею1. 061нсс11ю ю 11 
света, на 1<уJ1тур111пс, llOJlllТll'ICCIOllC, CTOJl<lllCIШTC н BCCIOIДllCl\111/TC условш1 на ЖllB<YI. 

11.стuр11ята в у•1111111ще нрсдставн 111юl\1н11;па като о~.:11ов11а харак1с1н1~.:п11<а 11а с1.врс11,1с11-

11:.па e11uxa. Подобен uъ:и:нсд c1юl\i:11·a '.!а форм11ра11с 11а 11с111111сп~а ор11с11л11111я у 1\1J1аю1-

тс хора в дш~ам11ч1ю1 u съnрсмс1111u общсспю. --• С 11рсщ;тавянеп,н1а всеющнсв11.ето. културата, 11ш111п11шп1 11 стu11ш1слюю в 1\11111а-
лото като резултат от акпш11ата 11 твор•1ссю1л1 }IOJIЯ шt 1 ювс1<а, 11стu1шял1 в y•111J111111.c 
развнва разбщхшстu за 1шд11в11дуалната акп1в~юст като основна 1тн1ждш1сю1 11с111юст 

на съврсмсш1ата еноха. Тазн фу11ющя на uбучсннсто 1ю 1/стория 11 111шюша11ш1 с в 

хармu1111я с uбщсстuс11нтс uчшшш1ш111 с нсuбход11мостта от сфскл1u1ю учасл1с 11а i\111;1-
шпс хора в Бьлгарня като 1·раж;щн11 в съврсl\1с111юто дсмuкрап1ч1ю общество. 

• Раз1:11еждаiiю1 l\llШШJOTo в ко1пскст:1 на ю.ттактнтс мсж;1у б1.л1·щm 1 с 11 ;1руп11 с 
наро;щ. 11стор11ята в у1111т1щс утв~.рж;щва въ·.ю1с;щ ~ia Gы1п1рсю1л1 кутур11а щ1с11111 1 1-

ност като трад1щ11u111ю евро11еiiска. Подоб110 р~пб11рш1е има С'/,щсствс11а 1ют1 ·1а а111 а

ж11р:.ш0Lтга на бы11·щJс1<010 uбщсствu 11 с мu;tcp111rтc cвpo11eiic1<11 цс1111осп1. То 111к'л110-
лага форм11ра11стu HLI вз11с1<атс1шост uт страна 11а 1гажлш11.:1юто общество 11 тлст1ата 

л11 11ност към 1юлнп11<ата на 1ште1·р11ранс на L>ъJ11·щ111я в Обединена lвpu11a. 

• Нашето съврсl\111е се характср11:311ра с 11-.юбш111с на 11111\юрман11н, която 11011н1ш1·а 
се 11ревръща в дсзн11фuрмацш1, ако л1J111юстп1 не е с1юсuбш1 да я 111,]111н1сi\1с, 01 есе 11 
анализира. Затuва в нpuucca на 06у•1сш1сто 1ю нстор11я учс111щ1пс трябва да 1юлу•1а

ват не само з11а1111я за uс1юв111пе 11сто1н~че~.:1ш 11ро6J1ем11 и щюнсс11, 1ю 11 у/\1е11ш1 ;1а 
11звл11чат наii-същественото от огрuмm1я шн\юрмашю11с11110101< 11 ;щ т1т1ажюн соGс

твена 1юз1щ11я. 

I3 СЪН\)С!\\СШЮТО 06уче1111с IIO Jfcmo;mн ll l(llШIЛllIOl(Шl ucc llO/IC'IC с.:с t:m.11·a аю1с111 \!С 
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само върху усвшшането 11а учсu1юто с1,щ,ржш111с, 1ю 11върху1\tст1.щ1пс, 1 1рсз ко11то ·10 се 

усвоява -уменията 11 шшнц11те, ко1по у•1е111щ11те снедва да 11р1щобшп 11 рювшп. Особе
но вш1мание се от;tет1 11а це111юслн1та uр11с11лщш1, която се фор/\111ра у уче111щ11тс 11а 

с·r,отвслюто 0Gрюuв:.пс111ю рашi11щс. Усвоява11ето ш1 метощ1, п.·х1111ю1, це1111uст11 с u 
основата IШ 011редсJ1е1111 llOBCДCll'ICCICll ltopi\111, както 11вllJJШ<Тll'ICCIOIЛ\11p11JIUJl\lll\IOCT 11а 

щшдuбилпе '3ШН111Я 11 в1..'31\юж11остл1 за п1х11ото шщ1·раждане 11 ра·нтва11с. 

Учеб1шга щю1·1х11\tа е 6а:трш1а върху ш11ю11 ос1ю1ш11 щш111н11111: 

• Посп1п.ше ш1 ДОИ ·н1 УС 1ю lfcmozmя 11 111т11.1тш1ш1 н 110 J)m.)l('aaucкo ой1ююш1-
1ше за п1мш1з11шш11я етан на средната 06ршоватеш1а стенен. ( Вж. забеJ1ежю1л1 с11ед 
табтщата и 11fШJюже1111е 2 ш1 с. 47.) 

• Знач11ми и 11ucJ1e;tuвaтcл1111 между11редмсп111 връ31<11 както с остш1ш111тс учеG111пе 
lliJCДl\1CTИ ОТ 1<у1пур1юобр:\'!ОВаТСJ111<Па област 0(JllfC'CIJ1Ul'llll /Ю)'IШ /f <jJll.Jf('/)(f//C/\O ойра

'ЮЩ/1/1/(', така 11суче6111пе11рс;11\1ел1 от щ:танатпе култур1юобр:нова1е111111 обласп1. 

• Про611с/\111u-л:мапJ11с111ю;1хо;111 фу111щ11011ш11ю ра·шре;1еле1111с 1ш учебtюто съдър
жашrе. 

• Gашшс меж;tу ра:т11•11111те ас11екп1 на истор1J11сс1юто съдържаш1е (uбщеспю, 1ю1111-
л1ю.1, стошшслю, изкуство, всеющ11е1ше и манташrтет). 

• Орненлщня към 3Ш1'J 11м11 цешюстн на съвременността ( 11рава на човека, върхо
венство на 3Ш<ош1, демокрапР1ш1 1шсп1·1уц1111, шщ1ю11ш11ш н еврореiiска 1ще11п1ч11ост). 

• Осш·уряване на вщшатшнюст и свободе11 шбор както в раGuл.па ш1 у 1111тешпс, 

така 11 на автор11те на у•1еб1111ц11. 
13 XI кт.1с се 1ву•нша системен курс 110 6ът-.1рсю1 11сто1шн. Учеб11отu съ;1ържа1111е с 

uрне1п11ра110 към затвърю1uш1с 11а 11р1щоб11п1те з11а1111я 11 уме1111я в 11роцеса 11а 1tЯJtост-
1юто 06у 11ен11е но J1стор11н и tf1Umл1пm(ШI в у•1111111ще. Учсшщtпе р<п11111ряшп 110·шш111-

яп1 си 'Ja 11aif-cтuii1юcт111пe яuле11ш1 в 11стор11 1 1ес1юто разшп11е на бъjil-арнтс 11 0601-.пя
ват 11ре;~спшата с11 3а своята епюку1пур1ш 1щенп1111юс·1~ което 11м 1юмап1 да разберат 

1ю-лес1ю м1111шюто на друппс нщющ1. Чре'3 обу•1е1111ето но родна 11сторш1те1ю-добрс 

осъ:Jнават д11ш1м111шл1 fta 06ществе11ото рювнтне 11 всестрашште соц11ш11ю-1юш1т11чсс

ю1, нrюном11 11есю1, нде01ю1·11чес1<11 11 култур1111 111юме1111 в света, в коiiто ж11веем. 
Учебната ll(IOI'}JaMa ·ш щюфш111ра11а 1юдr·отов1ш 1ю Jfcmopuя 11 lflmuлшm1ш1 за Xl клас 

11рсщшжда да 3цды1боч11 1ю3нш111ял1 на у 1 1е111щ11те 3а исюрнята ш1 6ълп1р1пе. Тя 111\Ш 3а 

ueJJ да ра:ш11с в 1ю-1·оляма сте11ен 11рактнчесюпе умснш111а уче111щ1пе, да шще1п11ра uърху 
тех1111те це111юст1111 ор11с11тш1111111m1ч11оспюто111\/ опюше1ше към съврс1'11е111111я свят. 

11. ЦJ.-:Jlll llЛ OIJY 111ШllETO 1/0 llCTOPШI 11 ЦIШll.lllBЛl~ШI В XI l(Jl.\C. 

1. Да 11редслш11 11стор1111ес1юто ра'3в~пне ш1 6ы1п1рсю1н народ като цялостен 11 1шr-.1-

1шексе11 щюцес. 

2. Да JШз1·11сщ1 1<у1пурата 11а быт1р1пс като част от бшша~1ската 11 евронеiiската 1<yJI-

тypa. 

3. Да рю1<р11е ролята rш реш1п1яп1, държавата, еп111 11ес1ште 11 сuщ1шш11те об1щюст11 

за рювнването 11 съхрашш:шето на бы1п.1рс1п1п1 1ще11п1чност. 
4. Да t'енер11ра ра·3611р:.111е 'Ja акт11вш1п1 рш1я на човека в 11стор11чсск11я 11роцсс. 
5. Да ра:шива у уче111щ1пе умс1111я 'Ja саl\юстояп.'Jttюст в бораве11етu с ра·J1111ч1111 1в

точшщи и с11uсuб1юсти '3:.1 113JH1'3Яl\ШIC 11 ОТСТОЯВШIС на кр11п1ческа IЮ31ЩШ1. 
б. Да формира у у•1е111щ1пс р<п611ра11е ·3а 11с1ор11ческата тращщ11я в 1ю11л1к11пе меж

ду бы1п1рскuто общество 11 ;~руппс евро11еiiсю1 11арuд11, ко1по до11р1111асят 1а ра·ш11п1е
то 11а 6ълп1р11те като 11ы11юце1111а свро11еiiска шщш1. 

4. Уч. програми V ч. Общ. науки 



XI клас -ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

111. Очаквани резултати \V. Учебно съдържание /теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзкw 
Ядро Очаквани резуmати на ниво учебна nporpaмa Очаквани резултати no теми Основни нови Koнl'eKCi и Възможности за 

понятия /по теми/ дейности за междупредметни 

\,. цялата програма връзки 

Колона 1 Колона 2 Колона З Колона 4 Колона 5 Колона 6 
1. Фундаментите на Стандарт Тема 1. На учениците Философия: 

съвременния свят Установява и обяснява връзката между Политическо развитие: федерация трябва да се -съвместно 

nопитически, стопански, ИАейни и социални - българите до идването им на даде формира и 

промени. Балканите; а81'ОНОМИЯ възможност: използва понятия; 

Очаивани резултати: - политическо развитие на - да работят э 
# 1. Устансеява промените в българското Средновековна България; теокрация библиотека; - прилага техники 
общество: преди и след покръстването; след - българите без собствена държава; на логическо 

османсксто заесевание; през епохата на - политическо развитие на българите в коронована мис.1ене; 

Възраждането; в процеса на изграждане на модерната епоха; демокрация 

модерната бълrарС<а държава; в периода на - между демскрациs;та и комунизма: -да извършват - прилага правилата 
съветизацията; в периода на преход към политическо развитие през съветизация nроучвателска за общуване; 

демокрация. съвре~еннсстта. дейност в музей; 

Очаквани резултати: - разширява 
.,.,,.стандарт # 1. Разбира особеностите на познанията за 

Познава основни политически възrледи, политическото развитие на българите. държавата. 

идентифицира политически модели на lf 2. 0'Т1<рива влиянието на значими -да участват в поnитическите 

управление и обяснява развитието на световни събития аърху политичесхото екскурзии с модели на 

инсnrrуциите{Вж. 1, З ГО] развитие на българите. учебна цел; управг.ение и др. 

Очаквани резултати: 1# 3. Fазбира р<>лята на България в 
# 1. Открива белезите на основните политически политическото развитие на Балканите - съдейства за 
модеnи а раз.лични периоди от развитието на и з Еsрспа з различните исrсричесхи изграждане на 

българската държава. епохи. -да проуuват и критично мислене и 

112. ОбяС'мява функционирането на държавните събират активно отношение 

институции в съвременна България. материали за към заобикалящия 
исrориятэ на cairr. 

Стандарт родния край; 

Представя и обяснява териториални и 



111. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание /теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки/ 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни нови Контекст и Възможности за 

понятия /по теми/ дейности за междупредметни 

цяnата проrрама връзки 

Колона 1 Колона2 Колона 3 Колона4 Колона 5 Колона 6 
обществени промени на балканите, в Европа и Тема 2. \служебно - да използват бъnгарсхм език и 

саета,като прилага хронологични и Власт и институции: правителство познавателни литература: 

пространствени ориентири • - българската държавност - типология средства /да - използва знания и 
Очанвани резултати: и развитие; регентство извеждат развива умения за: 

# 1. Гiредставя териториалните и обществени - българският държавник; правила, да • анализ на 

промени на Балканите и в Еsропа след - политически идеологии; легитимност избират метод/; различни 

преместването на ценrьра на българската държава - институции на власnа. видове текст; 

на юг от река Дунав. Очаквани резултати: мажоритарна и • струкrуриране 

# 1. Познава елементите на пропорционална на научен текст 

<:>Стандарт приемственост в българската избирателна -да работят а /резюме, 

Обяснява значимите процеси а еволюцията на държавност. сиС1ема групи по съобщение, 

съвременния свят и определя мяС1ото на # 2. Разrраничава българските интереси; 1 докпад, 

България в тях.[Вж. 1, 4 ГО] проекции на основните r:олитически референдум отrовср на 

Очаквани резултати: и,с;еологии. исторически 

# 1. Обяснява избора на България в двете световни # 3. Проследява развитието на въ;~роd; 

войни. институциите на властта. -да ползват • изготвяне на 

# 2. Определя особеното място на България в # 4. Оценява ролята на зидни различни план-тезис; 

прехода от комунизъм хъм демокрация. български държавници. източници на • водене на 

1 1 
# З. Разбира същността на европейския избор на информация записки; 

България. /вестници, 
списания, - развива: 

Стандарт Тема З. справочници, • техниките на 

Подбира и използва основни понятия при Сбщес-тво и общесrвен живот: интелигенция художествена четене; 

описание, сравнение и анализ на nолитичесхи - социални типове и структури в " литература, аудио- • писмената 

събития и процеси. \ 
българското общество: консенС'/С И ВИДЕУ.>- култура на 

Очаквани резултати: - гражданското общество у българите - материали, учениците.а 

# 1.Разпознава и правилно използва основни традиции и модернизация; демаrогия Интернет/; чрез 

истсричес-.<И понятия (Вж. Колона №4) - обществени конфликти и обществено използваните 

# 2. Прос.:~едява раэви111ето на явления и съгnаС'.Щ nсс-:-кс;мунисrичес· понятия-

съответс-rващи им nof'яr..iя. - социална промяна и социаr.на ко общество обсгат:;;еа и 

'J1 
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111. Очаквани резултати 
Ядро Очаквани резулrати на ниво учебна nporpaмa 

Колона 1 Колона 2 
11. Национално и Стандарт ,,. 
световно Установява самобитност, приемственост и 
историческо и взаимни влияния между култури и цивилизации. 

културно Очаквани резултати: 
наследство # 1. Дава примери за взаимно влияние между 

куrттури и цивилизации през Средновековието. 

# 2. Открива елементи на традиционния български 
бит и култура в съвременността. 

Стандарт 

Използва познания за националните ценности и 
традиции nри анализ на събктия от 

националната история. 

Очаквани резултати: 
# 1.Дава примери за прояви на толерантност е 
националната истерия. 

# 2. Оценява като проява на гражданско поведение 
спасяването на българските евреи fl)eз Втората 
световна война. 

Стандарт 

Познава паметници и традиции, принадлежащи 
на различни култури • 
Очаквани резултати: 

# 1. Дава примери за световно значими паметници 
в българските земи. принадлежащи на различни 
култури. 

1# 2. Оприва в съвременността традиции. 
nринадг.ежащи на разnични култури. 

IV. Учебно съд'Ържание !теми, понятия, контекст и деИности, междупредметни връзки/ 
Очаквани резултати по теми Основни нови Контекст и Възможнос-ти за 

понятия /по теми/ дейности за междуnредметни 

1 цялата програма връзки 

КолонаЗ Колона 4 Колона 5 Колона 6 
адаmация. гражданско • да работят в езиковата '1М 

Очаквани резултати: общество екип; куmура; 

111. Открива елементите на 
гражданското общество в българската Холокост . прилага 
съвременност. ·да разргботват критериите за 

11 2. Разбира труднос:ите на индивидуални оценка на създаден 

българското общество в r:реход. п~:;1Jекти; текст: 

11 3. Открива случаи на погазване на [Вж. IV, 5 ГО} 
гражданските права в Бъnrария. ·разглежда 

произведения от 

1 
-да усsсят и бълiарската 

прилагат питераг;ра като 

Тема4. 
\ nротекциониз'Ъм интерактивни исторически извор 

Светът на българите: околна среда методи: решаване и саидетелстеа на 

и манталит~тt: на nрсблем, епохата; 

• влияние на природоrеографската манталитет симулационни 

среда; игри, дебат; - чрез сюжети от 
. стопанско развитие и традиции; идентичност литературни 

. ритъмът на живота: представи за произведения 

света и човека; традиционни и допринася за по-

• исторически измерения на официални • да се заr.озна~;т nъnнсто, жиео и 

българската самолИ'1ност. празници със структурата, колоритно 

Очаквани резултати: компет~циите и изграждане на 

1# 1. Открива устойчивите връзки на начините на пр.щстаеата за 

бълrарите с обкръжаващия ги сsят. действие на миналото на 

# 2. Проследява наели:Jането на органите на българите: 
елементите на модерността въа вnастта от 

sсек~щневието на бъnгарите. разлиuни нива: -улеснява 

местни, разбирането на 
реr,юналн~1. характе~:;истики на 
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111. Очаквани резултати 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна програма 

Колона 1 Колона 2 
Стандарт 
Установява синхронност или асинхронност, 

хронологични различия и регионални 

особености в историческото и културното 
развитие на различните о6щес1Ва. 
Очаквани резултати: 

# 1. Определя хронологичните различия в 
периодизацията на българската история спрямо 

световната. 

# 2. Дава примери за различия в динамиката на 
развитие на България и нейните съседи. 

Стандарт 
Прави оценка за значението на националното и 
европейското културно наследство в 
световната цивилизация • 
Очаквани резултати: 

# 1. Определя приносите на България в 
средновековна1а християнска цивилизация. 

# 2. Дава примери за присъствие на българите в 
световните културни и научни постижения. 

111. Човекы в -стандарт 
историята Описва и съпоставя еволюцията на правата и 

~вободите на rражданиrе в различните 
бщества.[Вж. IV, 2 ГО] 
Очаквани резултати: 

# 1. Проследява еволюцията на правата и 
свободите на българскmе граждани от приемането 

на Тъоновска1а конституция до наши дни. 

IV. Учебно съдържание frеми, понятия, контекст и дейности, междуnредмеТNи връзки~ 
Очаквани резултати по теми Основни нови Контекст и Възможности за 

поня;rия /по теми/ дейности за междупредметни 

цялата nporpaмa връзки 

КолонаЗ Колона4 Колона 5 Колона б 

Тема 5. централни; различни 

Култура и духовен живот: културни (Вж.11, 3, 4 ГО] художествени 

- динамика на българското куmурно взаимодействия школи и стилове s 
развитие: оригиналност и нови българската 
влияния; културен сrереотиn литература. 

- писменост, ю;ижовност, просвета, -да се запознаят 
образование; българска с нормативни Чужди езици: 
- изкуство и памет; писменост актове и законоеи ·използва 

- европейски измерения на разпоредби от разнообразни 
българската култура. канон в изкуството областта на източници на 

Очаквамu резултати: rражданското информация на 

# 1. Разбира богатството от традиции в право, трудовото чуждите езици, 

българската култура. право, екологията които изучава; 

# 2. Открива модерните тенденции в и др. 

съвременната бъ.тп-грска кутура. [Вж. IV, 3, 4 ГО] - използва 

# 3. Познава известни културни знанията и 

паметници от различни исторически уменията си по 

епохи. история и 

l,\И8ИЛИ3ЭЦИЯ В 

разбиране10 и 
iема 6. възприемането на 

Религии и църква: тангриз'Ьм чуждия език и 

- дохристиянският светоп~ед на култура и 7ЯХНОТО 

българите " автокефалност влияние еърху 

• историческият път на българската националната ни 

православна църква: от архиепископия униатстзо култур~ 
към патриаршия; 

- българската църква - между Изтока и икуменизьм 

Запада; 
• българската църкеа - стожер на 



111. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание !теми, понятия, контекст и дейности, междуnредметни врЪJхи.' 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна nporpaмa Очаквани резултати по теми Основни нови Контекст и ВыможноСТ'.t за 

понятия /по теми/ дейности за междуnредметни 

цялата програма връзки 

Колона 1 Колона 2 КолонаЗ Колона 4 Колона 5 {(олона 6 
. # 2. Познава стаrfТа на българските общности в народността; Физическа К'Jлтура 
чужбина. • религия, нация. истсрическа rrамет; и спорт: 

..... -традиционни религии и релиrnо~ни ·представя 

Стандарт аmернативи. проявите на 

Разграничава и оценява идеи и действия на Очаквани резултати: масовия сг.срт; 

личности в историята • # 1. Раэrраничава ролята на църквата 
Очаквани резултати: в живота на българите през • акцентира sърху 
# 1. Разграничава идеи и дейс;вия на личност, различните истсриче-;ки периоди. съеременното 

свързана с: българската средновековна дwжава; # 2. Fаэrраничава ~:оr.ята на развитие на 

Българското въ.ораждане; изграждането на покръстването в живота на бъr.гэрите олимпийсхото 
следосвсбожденска България. през вековете. движение и 

Стандарт 
1 идеалите на 
олимnизма. 

Установява зависимост между развиr.~ето на Тема 7. 
1 

техниката, икономиката, социалните идеи и Българите и светът: диаспора 
1 

всекидневния живот на човека • - българските огнища а t 

Очаквани резултати: средновековния сеят; евроинтеrрация 

# 1. Посочва премените, настъпили във -българите между Европа и Оr;иента; 
всекидневния живот на българина през епохата на - българската перспектива за 
Възраждането в резуrтrат на развитието на евроинтеrрация; 

техниката и ико..:омиката. - българите no сэета. 

Стандарт Очаквани резултати: 

Оценява значението на използването на # 1.Оrкроява българските nринс<:и а 
научните и техничесхите открития за историята. 

динамичния напредък на отдеnни общества • # 2. Характеоизира мястото на 
Очаквани резултати: българската идентttч!-'сст а контекста 
1# 1. Оцеf'.яеа значението на научно-техническата на Ещ;оnа •1 Балканите. 
революц;1я за развитието на българската 
икономика r:i:eз Съ2семен1-1остта. 1 
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111. Очаквани резултати 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна програма 

Колона 1 Колона 2 
IV. Източници на Стандарт 
историята Извлича и интерпретира информация от 

различни типове източници /исторически 

документи, карти, диаграми, снимки, афиши, 

статистичес:<и данни и дрJ. 
Очаквани резултати: 
# 1. Чете и коментира различни видове исторически 
документи. 

# 2. Прилага свободно умението за водене на 
записки. 

Стандарт 
Прави заключения въз основа на съпосrавяне 
на информация от различни исrоричесхи 

източници. 

Очаквани резултати: 
# 1. Прави закnючения от два или повече 
исторически документа с различен произход. 

[Вж. IV, 5 ГО] 

Стандарт 
Различава факти, арrументи, 11деи, средства за 

разрешаване на противоречия • 
Очаквани резултати: 

# 1. Формулира арrумеюи и привежда 
доказателства при писмени изложения по конкретен 

исторически въпрос. [Вж. IV, 4 ГО] 

Стандарт 
Изразява критично отношение при анализ на 

IV. Учебно съдържание /теми, понятия, контекст и дейности, междуnредметни връзки; 
Очаквани резултати по теми Основни нови Контексти Възможности за 

понятия /по темм/ дейносrи за междуnредмеn1и 

цялата програма връзкм 

Колона З Колона 4 Колона 5 Колона 6 

1 



111. Очаквани резултати JV. Учебно съдържание trеми, понятия, контеист и дейности, междупредметни връзки/ 
Ядро Очакванк резултати на ниво учебна програма Очаквани резултатк по теми Основни нови Контекст и Възможности за 

понятия /no теми/ дейности за междупредметни 

цялата проrрама връзки 

Колона 1 Колона 2 \ Копона З Колона4 Колона5 Колона б 

информация от различни източници. 
Очаквани резултати: 

f# 1. Открива и представя различни гледни точки в 
информация от различни източници. (Вж. IV, 5 ГО] 

Стандарт 

Съставя самостоятелно писмени текстове 
/описание, разсъждение, анализ на докумекr/. 
Очаквани резултати: 
# 1. Съставя самостоятелно план-тезис. 
# 2. Съставя резюме на историчеС'.<а информация. 1 

1 1 # 3. Разработва в 11исмена форма определен 
проблем от българската история. 1 

# 4. Анализира и писмено обобщава информация ат 1 1 

исторически докуменn1. \ 1 
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111. Очаквани резултати JV. Учебно съдържание /теми, понятия, контекст и дейносrи, междуnредметни връзки~ 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни нови Контекст и Възмсжности за 

понятия /по теми/ дейности за между предметни 

цялата проrра"'а връзки 

Колона 1 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 5 
1. Фундаментите на Стандарт Тема 1, На учениците Философия: 

съвременния свят Установява м обяснява връзката между Политическо развитие: федерация трябва да се -съвместно 

политически, стопански, идейни и социални - българските земи в древност;а; даде форми~а и 
промени. • политическият живо& на българите до автономия ВЪJможност: използва пснят.1я; 

Очаквани резултати: идването им на Балканите; · дэ работят в 
# 1. Установява промените в българското - полиmческото развитие на теокрация библиотека; • прилага техники 
общество: след покръстването: след османското средновековна България; на логичес:<о 

завоевание; през епохата на Възраждането: в - българите без собствена държава; коронована мислене; 

процеса на изграждане на модерната българска - политическото развитие на българите демокрация 

държава; в периода на съветизацията: в периода на в модерната епоха; - да извършват - прилага nравила:а 
преход към демокрация. · комунистическият експеримент; съветизация проучват елека за общуване; 

·България на прага на Третото дейност в музей: 

<::>Стандарт хилядолетие. централизация - разширява 
Познава основни политически възгледи, Очаквани резултати: познанията за 

идентифицира политически модели на # 1.Разбира особеностите на сепаратизъм държавата, 

управление и обяснява развитието на политическото развиn~е на българите. • да участват в политическите 

институциите.[Вж. 1, З ГО] # 2.Открива влиянието на значими държавен преврат екскурзии с модели на 

Очаквани резултати: световни събития sърху пол~еското учебна цел; управление и др. 

# 1. Открива белезите на основните nол~ески развитие на бългаDите. 

модели в различни периоди от развитието на # 3. Ра~бира ролята на България в - съдейства за 
българската държаеа. политическото ра36итие на Балканите иэгра'i<Дане на 

# 2. Характеризира ролята на Търноеската и в Европа в различните исторически • да проучват и критично мислене и 

конституция като основополагащ документ на епохи. събират активно отношение 

модерна България. материали за към заобикалящия 

# З. Познава принципите на парламентарната историята на свят. 

демокрация в съвременна България. родния ~ай: 

1 



. 111. Очаквани резултати IV. Учебно с-ъдържамие fтеми, nонятия, контекст и дейности, междуnредметни връзки 1 

Ядро Очаквани резултати на ниво учебна проrрама Очаквани резултати по теми Основни нови Контексти Възможности за 

nонятмя /по теми/ дейности за меJКдУnредметни 

цялата проrрама ВРЪЗКИ 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона б 

<»Стандарт Тема 2. - да използват Бълrарски език и 

Обяснява значимите процеси в еволюцията на Власт, иисnnуции, авrоритет: \ служебно nознаеателни литерщра: 

съвременния свят и определя мястото на • бъnrарската дъJ:жаеност - тиnолоrия правителство средства (Да • използеа знания и 
България в тях.[Бж. 1, 4 ГО] \,. и развитие; изее)ilдат разе•1еа умения за: 

Очаквани резултати: - българският държаеник; регентство правила.да • анаrиз на 

# 1. Определя мястото на България в двете ·• nолИ'П1чески идеслопщ избират метод); разЛИ".НИ 

световни войни и след тях. - национална идея и национализъм; леrитммност в•щове текст; 

# 2. Определя особеното място на България в • партии, парламент, nравитеnс;ео; • структур~ане 

периода на съветизация и в прехода от комунизъм • исторически представи на българиrа мажорИ'Тарна и на наУ"ен текст 

към демокрация. за властта и държаеата. пропорционална - да рабо;я-r в (резюме; 

# 3. Разбира съшгюстта на ееr;~nейския избор на Очаквани резултати: j избирателна групи по съсбщение: 

България. 1# 1. Познаеа еле~ентите на система интерес;1; дскnад; 

nриемстаеност в бълrаr;ската 

\ референдум 
отrоеср на 

Стандарт държавност. ИС7орИ"6СКИ 

Подбира и използва основни понятия при i# 2. Разграничава бълщ;ските еъnрос); 

описание, сравнение и анализ на политически проекции на сснсвните поr:итически инсиrнии -да ползват • изготвяне на 

събиr.11я и процеси. идеологии. различни nлан-тезис: 

Очаквани резултати: # 3. Проспед.qва разв1m1ето на nолитиче-;хи \.\ЗТСЧНИЦИ на • еоден:на 

# 1.Разпсзнава и правилно използва основни институциите на властта. универсализъм инфсрмация запиещ 

исторически понятия (8ж. колона 4) 1# 4. Оценява po.r§;Ta на еидн•1 (вестн~щи. 

# 2. Проспедява развитието на явления и български държавници. национален s;,npoc списания, • ра:::виеа: 
съответстващи ~1м nсl'ЯТИЯ. 

1 
сnравочници. • техниките на 

1 
х-1;;сжествена четене; 

Стандарт литература, • ш1смената 

Представя и обяснява териториални и Тема 3. аур,ио- и еидео- куrттура на 

обществени промени на Балканите, в Espona и Общество и обществен :живот: интелигенция маrериаr.и. учениt;ите, а 

света.като npиnara хронологични и • дохриСТi\ЯНСКОТО общество; Имтермет); чрез 

nространс;твеки ориентири. • християнизациs:r.а на българското консенсус 11зr.олзваните 

Очаквани резултати: общество: nонятия-

# 1. Поедставя тесИ':'ссиалнит: 11 обществените • социални стру1<rури и инстИТ'JЦИИ а демагоr"я ·да работят э сбоrзт;;еа 11 



111. Очаквани резултати JV. Учебно съдържание frеми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки/ 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни нови Контекст и Възможности за 

понятия /по теми/ дейности за междуnредметни 

цялата програма ВРЪЗКИ 

Колона 1 Колона 2 КолонаЗ Колона 4 Колона 5 Колона б 

промени на Балканите в процеса нз Великото условията на чужда вr.аст; nосткомунистичес- екип; езиковата им 

пресепение на народите. - гражданското общество у българите: ко общество култура 

# 2. Проследява териториалните и обществените традиции и модернизация; (разбиране на 

промени в България след двете световни войни. - социални типове и С7Р}'Кi)'РИ в гражданско - да ра:;работват СМИСЛИiе ); 
българското общество; общество индивидуални 

Стандарт - обществени контакти и обществено проекти; 

Използва познания и методи от история, съгласие; граждански [Bж. IV. 5 ГО] - прилага 
литература, философия, изкуство при анализ, - социална промяна и социална движения критериите за 

обобщение и тьлкуване на събития от адаптация; оценка на създаден 

националната и световната история. - мнозинството и малцинствата: Холокост -да усвоят и текст; 

Очаквани резултати: истс.рически представи за ссциалнw.-е прилагат 

# 1. Представя романтичния подход към малцинства; инте~:активни - разглежда 
българското минало чрез примери от литературата - истерия и общестsо: представите за """''"С реwаеане 

1 

~"'""'""" на 
и изкуството. миналото у българите !! различните на проолем. оългарската 

# 2. И:;пслзва познанията си по история, литература исторически епохи. симулационни г.и;ература като 

и изкуство при представяне на значим~1 личнссти от Очаквани резултати: И!J'И, деба~; 

1 

истор"""" изоср 
българската история. # 1.Открива елементите на и свидетелства на 

гражданското общество в българската епохата: 

Стандарт съвременнсст. 

Формулира критерии за сравнение на # 2. Разбира труднос;ите на • да се запознаят - чрез сюжети от 
исторически явления и процеси • българското общест20. в преход. със структурата. литературни 

Очаквани резултати: # 3. Познава елеме.,тите на компетенциите и nрои::ведения 

# 1. Предлага показатели за сравнение на процеси приемственост в българското "' начините на , допринася за ;;о-
на консолидация и разединение на бълrаоското общество в неговото историческо дейстаие на ! пълното, живо и 
общество. \ развитие. органите на колоритно 

# 4. Открива случаи на погазване на властта от изграждане на 

Стандарт гражданските права в България. I разr.ични нива: представа за 

Арrументира ролята на България като фактор за 
1 
местни, миналото на 

1 
стабилност на Балкансхия полуоС"iрОв • 1 регионални, българи: е; 
Очаквани резултати: ценmални: 



111. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание trеми, понятия, контекст и дейности, ме:кдуnредмеТiiи врыки/ 
Ядро Очаквани резултаnt на ниво учебна програма Очаквани резултати no теми Основни нови Контексr и Възможнос1и за 

понятия /по теми/ дейносrи за междупредмеrriи 

цялата програма връзки 

Колона 1 Колона 2 КолонаЗ Колона 4 Ko.rroнa 5 1 Колона 6 
\ # 1. Открива историческите корени на Тема 4. протекционизъм [Вж. 11, З, 4 ГО] • уr.есняза 

съвременната роля на България като фактор за Околна среда, стопанство, разсирането на 

стабилност на Балканите. \. всекидневие, манталитети: манталитет характерист~·ки на 

-_особености на nриродоrеографската рJ;ЛИЧl"И 

Стандарт среда; иденТИЧНОС"Т' - да се запознаят ху~сжестаеr~и 

Проследява развитието на идеи за промени на - стопанско развитие и традиции; с норматиsr<и шксг.и и стиnсеа э 

обществото . - градът като феномен на промяната; традиционни и акrове и заl(сt'сви бъ,~rасt::zата 

Очаквани резултати: - всекидневието и неговите официални разпсред:и от 1'.~/ЛТ'/f::а. 

# 1. Обяснява краха на ксмунистичес~ия истарИ"есхи аспекrи: балкансхи и празници сбпастта ;.:а 

експеримент. европейски измерен!я; гра;!iд:::нсксrо 

# 2. Разбира nерспеnивите за премяна в процеса • ритъмът на живота:предстаsи за етатизъм право, трудоео;о Чужди ~ици: 

на евроинтеграция на българското общество. човека и властта; 1 праео, екологията - използва 
' # 3. Представя българските проекции на - исторически измерения на 1 реституция идр. разнсс-ёразl-'и 

съвременните процеси на rnсбализация. бъnrарската самоличr;сст; (Bж. IV. З, 4 ГО] изтоuниt.;и на 

- оеразът на дРуrия: nриватизаuия икj:сомация . .;а 
11. Национално и Стандарт - исторически въ.зrледи на българ;::.= чу,кдите езици. 

Установява самобитност, nриемсrвемост и за социаnt"ита и nрV1роднита Е.:едсЕия 
1 

които изуuаеа: световно 1 

историческо и взаимни влияния между кутури и цивилизаuии. Очаквани peзy.rrmamu: ! 
1 културно Очаквани резултати: # 1. Открива устойчивите sръз,;1 :+:: 1 

lt 1. Дава примери за взаимно влияние между българите с обкръжаващия ги сет. 1 
1 

наследство j · използва зна~ията 
куmури и цивилизации nрез Средновековието. # 2.Прсспедява навлизането на И '/\!€НИЯТа Cil m 
# 2. Открива елеменm на традиционния български елементите на модерността аъв истор!Я ~1 

бит и куmура в съвременностrа. всекидневието на бъnгар1rте. цие'м~изац~1я а 

# 3. Познава разеип1ето f-'a ра3с~ане7о ,, 
Стандарт представите на бъnrарите за света~, 

1 

выn~:;V1емането на 

Използва познания ~а националните ценности и за човека. чуждия ез,~к 11 
традиции при анализ на събкrия от 1 куr.тура ,, тяхното 
националната история . 

1 
вл~1яние върху 

Очаквани резултати: 1 нацисналната ю1 

# 1.Дава примери за fl:'ОЯЕИ на толерактнсст s 1 куmура. 



111. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание /теми, понятия, контекст и дейности, междуnредметни връзкИ/ 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати no теми Основни нови Контекст и Възможности за 

\ понятия /по теми/ дейности за междуnредметни 
1 

цялата програма връзки i 

Колона 1 Колона 2 КолонаЗ Колона4 Колона 5 Колона 6 1 

националната история. Тема 5. Физическа култура 

# 2.Оценява като проява на гражданско поведение Култура и духовен живот: културни и спорт: 

спасяването на българските евреи през Втората -динамика на българското културно взаимодействия - представя 
световна война. развитие: оригиналност и нови проявите на 

влияния; културен стереотип масовия спорт; 

Стандарт - писменост, книжовност, просsета. 1 
Познава паметници и традиции, nринадпежащи образование; българска \ - акцентира върху 
на различни култури. - културни и просветни институции на писменост съвременното 

Очаквани резултати: българите; развитие на 

# 1. Дава примери за световно значими паметници - изкуство и памет: развитие на канон в изкуството олимпийс:<ото 

в българските земи, принадnежащи на различни представите и нормите на изкуството; движение и 

култури. - масова и елитарна култура; религиозна култура идеалите на 

# 2. Оn<рива в съвременността традиции, - културно-историческото наследство и олимnизма. 

принадnежащи на различни култури. неговите употреби; светеха куптура 
1 - балкански и европейски измерения на 1 Като 

Стандарт българската култура; nооd:илиоащи 

УС7ановява синхронност или асинхронност, - медии и общесrаено мнение. 1 nседмети: 
хроноnоrични различия и реrионаnни Очаквани резултати: 1 
особености в историческото и културното # 1. Разбира богатствщо от традиции в География и 

развитие на различните общества. българската култура. ! икономика: 

Очаквани резултати: # 2. Открива модерните тенденции в 
1 

- прилага 

\ # 1. Определя хронологичните различия в съвременната българска култура. усвоените умения 

' периодизацията на българската ;.~с:-ория спрямо # 3. Познава балканските и европейски 
\ :;а работа с карта: 

светсената. аспекти на българската култура. 

# 2. Дава примери за различия в динамиката на -задъпбочава 

развитие на България и нейните съседи и обяснява познанията за 

причините за това. политико-

iеоrрафсксто 

положение на 

Бъпарv:я; 



111. Очаквани резултати IV. Учебно съд-ържание /теми, понятия, контекст и дейности, междуnредметни връзки/ 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резуmати по теми Основни нови Контекст~ Възможности за 

nоняr„я /no теми/ дейности за междуnредметни 

цялата nporoaмa воъзки 

Колона 1 Колона 2 Колоназ Колона 4 Колона 5 Колона 6 
Стандарт Тема 6. - допринася за 
Прави оценка за значението на националното и Релиrии и църква: танrризъм разширяване на 

европейско кутур~о наследство в световната - историческият llЪT на бълrарсхата знанията :!а 

ЦИВМИ33ЦИЯ• nраеос,1авна църкsа: от архиеr:~1скоnия автокефалност глсбалниrе 

Очанвани резултати: 
\,. 

към патриаршия: проблеми nред 

f# 1.Оnределя приносите на Бъsтария е - Gъnrарската църква - между Изтока и униатс;во човечеството и в 

средновековната христитiска цивилизация. Заnада; частност пред 
1 i# 2. Дава примери за присъствие на българите :э - традиционните религии в българското икуменизъм Бъг.rария- 1 

световните ку~ни и научни псстижения. общестео; екслоrични, 

- култ и храм; секта демоrоафски и дР. 

*Стандарт • култови практики и култов живот; 
Използва знания за исторически и културни • саещени места и nСI01снl-!ически 
традиции като op1tetm1p 1а идентифициране на rтътища; Информационни 

принадлежност към култури и цивклизации • -религиозните алтернатиsи: epec;i и технологии: 

[Вж.111, 2ГО) секти; - изгражда умения 
Очаквани резултати: - религия, нация. историческа памет; за аъееждане. 

# 1. Открива истсричесхите аргументи за • църквата и исторw-ескиrе ферми на стру!<rур1рзне, 

еероnейския и:ёср на съер'=менна Бъrгар1я. всекидневието. редакr11ране и 

# 2. Дава примери за етничес:<а ~1 куmурна Очаквани резултати: rрафИ'iНО 
\ 

принадлежност, като изnоnзва истсрически знания. # 1. РазrраниУаеа ~ястото на 1.;ъоквата сх;:()рмление на 

в живота на българите през текст; 

111. Човекът в -стандарт различните историчес:<и периоди. 

историята Описва и съпоставя еволюцията на правата и !# 2.Познаеа роr.ята на ЦЪ!:кэата в - изгра'К;!:а умения 

свободите на гражданите в различните изграждане устойчивите струкrури на за съставяне на 

общестщ[Вж. IV. 2 ГО) българското сбщество. карта, схема. 

Очаквани резултати: 
f# 3. Разrраничава ролята на религията диаграма. таблица: 

# 1. Проследява еволюцията на правата и за фсрмиране на етническа 

сsсбодите на ЛW<нсстта в бълrа~:;t:<ата д-сржаеа иденn~чнсст у различните сёщности. ·улеснява 

r.рез ра.::личните исrсржесхи еr.схи. 
дейнссr..fТе на 

1# 2. Отi<Риеа истсоическите acner." на уuен1щите за 



111. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание /теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки; 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни нови Контексти Възможности за 

понятия /по теми/ дейности за междупредметни 

цялата nporpaмa ВDЪЗКИ 

Колона 1 Колона 2 КолонаЗ Колона 4 Колона 5 1 Колона 6 
.възродителния процес" в България. Тема7 откриване и 

# 3. Познава статута на българските общности в Българите и светът: диаспора използване на 

чужбина. - българите в средновековният свят; информация. 
- българите в политическите и еsроинтеrрация 

Стандарт релиr.4озните планове на Еsропа; 
Разграничава и оценява идеи и действия на - българската г.ерспеr.ива за ориентализъм Природни науки: 
личности в историята, еЕJ:{)ИНТеrрация; - разкрива връзката 
Очаквани резултати: - българите по света; окцидентизъм между 

# 1. Разграничава идеи и действия на личност, - образът на другия: другите за нас; потребноСiите на 
свързана с: българската средновековна държава; - етнически и релиr.4сзни общности. балканизъм времето и 

Българското възраждане; изграждането на модерна Очаквани резултати: значимите научно-

и съвременна България. # 1. Откроява българските приноси в технически 

историята. открития. 

Стандарт # 2. Характеризира мястото на 
Установява зависимост между развиr.tето на българската идентичност в контекста Изобразително 
техниката, икономиката, социалните идеи и на Espona и Бапканите. изкуство: 

всекидневния живот на човека. - прилага усвоените 
Очаквани резултати: умения за работа с 
# 1. Посочеа промените, настъпили във Тема а. произведения на 

всекидневния живот на българина през Месrата на паметта: ..,, исторически извор изобразителното 
Възраждането и съвременната епоха в резуmат на - исторически ;.,звери и техники на изкустео като 

разБИТ'Аето на техниката и икономиката. интерr.ретацията им; f РХИВ сsидетелства на 

- теt'.денции и дискусионни проблеми в епохата; 

Стандарт съвременната истсри~афия за колективна памет 

Оценява значението на използването на минаnото на българите; - изпотва 
научните и техническите открития за - свидетелят срещу дскументите: устна история произведенията на 

динамичния напредък на отделни общества устната история и нейните уnотреёи; изкуството за 

Очаквани резултати: - институциите на колеIО"Ивната памет; исторически мит извличане на 

# 1. Представя промените в съвременното - официални празници. национални инфсрмация, като 
бъпrаоско оощество вследствие на технологис:ната символи и исторически ТРадиuии: ги съпоставя с 

·~ ·-----



111. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание trеми, понятия, контекст и дейности, междупредмеТliИ sр"ЬЗКИ/ 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резуrrтати по теми Основни нови Контекст и Възмоюtости за 

понятия /no теми/ дейности за междуnредметни 

цялата проn:~ама връзки 

Колона 1 Колона 2 Колона З Колона 4 Колона 5 Колона б 

революция. - ~азличните истории. дРуrА източници; 

О аквани резултати: 
Стандарт # 1. Оценява значението на -улеснява 

Анализира и оценява участието на личността\,. в историческите източници за разбиране разСирането на 
историческия процес през различнкте еnохи. на миналото. харакrеристики на 

Очаквани резултати: 1# 2. Разбира ролята на историческата различни школи и 

# 1. Проявява криr~ отношение лри оценката на nа1.1ет за форм~ане символиката на С'ТИЛСВе. 

исторически личносrи на основата на обществената съвременната българска дьржаеност. 
значимсст на делото им. Музика: 

·намира 

-стандарт отражението на 

рбяснява ролята на езика, релиrията и Тема 9. духа на аремето в 

традициите за социална обвързаност и От Езроnа към Espona: драмата на българска тесрчеството на 

различия в обществото.[Вж.111, 2 ГО] българския цивилизационен избор: писменост известни бъnгарски 

Очаквани резултати: - лскръстеане и християнизация; ксмлозитсри: 

# 1.Определя ролята на езика, религията и - бъпгарсхата писменост и книжовност 
традициите за G"бссоёяеането на различни ~уnи в сред източнсеврооейсхите народи: -улес1-1яеа 

бълrарското общество. - бъпгари - духсвни водачи на р~ёирането на 

# 2. Дава примери за <снсолидиращото действие на хрисТi1янските народи: :<асаКiер1стики на 

езика, релип~ята и ч;щ:.иµиите. - еъ.зрожденските измерения на различни школи и 

Еsроr:ейското просвещение; стил сее. 

- 6ъгrщ::с:<ия модерни:!ациснен проект: 
IV. Източници на Стандарт де~скрация, парламентаризъм. лрава 

историята Извлича и интерnреr;1ра информация от на чсеека; 

различни типове И3Точници (исторически • съаременна България и европейската 
документи, карти, диаграми. снимки, афиши, интеграция; 

стаntсти'{ески данни и др.}. -етниuес~а толерантност и национална 

Очаквани резултати: непримиримост. 

# 1. Чете 11 ксменr11ра различни видове истсоически Очаквани резултати: 

докvмент;~. като се сr.иоа на налична инсtсрмаuия и # 1. ПРС{;:lедява отдеr.ните 



111. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание /теми, понятмя, контекст и дейности, междупредметни връзки~ 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни нови Контекст и Възможности за 

понятия /по теми/ дейности за междупредметни 

цялата програма връзки 

Колона 1 Колона 2 Капоназ Капона4 Колона 5 Колона 6 
придобива самостоятелно нова. исторически етаnи на българската 

# 2. Прилага свободно умението за водене на принадnежност към Европа. 

записки. # 2. Разбира особеностите на 
българския цивилизационен избор в 

Стандарт различните исторически епохи. 

Търси, подбира и обработва информация с # 3. Познава традициите на 
помощта на средствата и ресурсите на ИКТ. българската куmурна, политическа, 

Очаквани резултати: социална принадnежност към Европа. 

# 1. Подбира и обработва информация no зададена 
тема. 

# 2. Обработва информация от традиционни 
източници посредством ИКТ. 

Стандарт 
Прави заключения въз основа на съпоставяне 

на информация от различни историчесхи 

източници. 

Очаквани резултати: 

# 1. Прави заключения от два или повече източника 
с различен произход и съдържание. [Вж. IV, 5 ГО] 

Стандарт 
.,, 

Различава факти, аргументи, идеи, средства за 
\ 

разрешаване на противоречия • 
Очаквани резултати: 
# 1. Формулира аргументи и привежда 
доказателства при писмени изложения no конкретен 
исторически въпрос. [Вж. IV, 4 ГО] 
# 2. Изразява собствена позиция въз основа на 
представени Факти, аргументи и идеи. 



111. Очаквани резуmати IV. Учебно съдържание hеми, понятия, контекст и дейности, междуnредметни връзкИf 
Ядро Очаквани резуnтати на ниво учебна програма Очаквани резултати по теми Основни нови Контекст и Възможности за 

понятия /по теми/ дейности за между предметни 

цялата пооrрама връзки 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 ! Колона б 

[Вж. IV, 4 ГО] 1 

# З. Определя причини и следствия и ги 
йерархиэира. 

..,. 

Стандарт 
Изразява критично отношение при анализ на 
информация от различни източници. 
Очаквани резултати: 

1# 1. Преценява степен на достоверност на 
историчеооt източници. (Вж. IV, 5 ГО] 
# 2. Открива и представя различни mедни точки в 
информация от различни източници. (Вж. IV, 5 ГО] 

Стандарт 
Съставя самостоятелно писмени текстове 
(описание, разсъждение, анализ на документ} по 
съпътстващи въпроси. 

Очаквани резултати: 

# 1. Съставя самостоятелно план-тезис. 
# 2 .. Съставя резюме на историческа информация. 
# 3. Разра6отва в n~мена форма определен 
проблем от българсхаrа история. 
# 4. Анализира и писмено обобщава информация от 
исторически дскуменm. 

1# 5. Спазва правилата на писане на есе. 
(Вж. IV, 5 ГО] 

Стандарт 
Служи си с основни техники за самостоятелно 
набавяне, представяне, аргументиране и анализ 



111. Очаквани резултати IV. Учебно съдържание tтеми, nонятия, контекст и дейности, междуnредметни връзки/ 
Ядро Очаквани резултати на ниво учебна nporpaмa Очаквани резултати по теми Основни нови Контексти Възможности 3а 

понятия /по теми/ дейности за междупредметни 

цялата nporpaмa ВD"ЪЗКИ 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона4 Колона5 1 Колона 6 
на данни. 

ОчаК8анu резултати: 
# 1. Изnоnзва различни подходи за дефинирането 
на основни исторически понятия. 

# 2. Самостоятелно подготвя цялостно представяне 
на дадено събИ111е или проблем по предварително 
посочени източници на информация. [Вж. IV, 5 ГО] 

Стандарт 
Отхрива проtиворечия и формулира реwения на 

проблеми. 
Очаквани резултати: 

# 1. Открива проекции на историческа 
приемственост при анализ на събития и явления от 
съвременната българска история и формулира 

решения. 

Стандарт 
Преструктурира информация и съставя писмени 
текстове разсъждения по конкретен проблем. 

Очаквани резултати: " 
# 1. Прилага правилата на писане на есе. \ 
# 2. Лоrически nрестрУ1_ктурира и обобщава 
информация при анализ на разнообразни 
исторически източници. 

1# 3. Подготвя текст разсъждение по зададен 
проблем от съвременната българска история. 

[Вж. VI, 5 ГО] 



\'. СПЕЦllФllЧIШ J\ШТОДИ И ФОl'i\1И ЗЛ OIЩllЯBЛllE llЛ llOCПIЖEllIOITЛ. 

Крнтершпе за оценявш1е са свързани 11рсд11 вc1JI11<0 с насърчаването 11 стимут1ра
нето на 1ю-шпатъшното самостоятстю усвояване 11а нов11 :з11ш1ш1 11 умения, като Ш<
це1ггьт се 1юспшя г.11ав1ю върху ош1адявш1сто на с11ец111/111 111111 умс1111я 11рюв11вш1сто11а 

ком11етс1щ1111. Особено важно е да се отбс.11сж11, че съдържа1111сто 11а кшю11а /J,t'mюcm

ua opuem11m1uя 11 11щ1t'дt'lШt' в табтщата с з1нtt111м съществен кuм1ю11с11т на цсmпс 11а 

обучението по учебния 11редl\1с·1~ п1хш1 имш1с1пш.1 характеристика 11 111юе1<п1ра11 рс·1ул
тат, но не подлежи на оценяване. 

Предлаганите методи и формн на оценяване са само 11ред.1южен11я, оснuвш1и на 

образователни теор1111 11 технолопш и на добрата 11едш·оп1чес1<а 11ракп1ка. В този см11-
съл те имат 11репоръчителен характер. Из11ошва11ето им не трябва да се въз11р11ема 

като задължение на у 111пе.11я шш да служи като атестация за неговата работа. 

Първо равнище: раз11озшшш1е - вищшема11е 

Зттия "!/.11е1шя f (l'lll/OC/11//il Oj}l!('//11/(//f/IЯ 11 

0111/IOU/<!/lllC: 

• въз11рошвсжда фi1кт11 и • щша примери 3а • работи в 

t,ьб11п1я, имена 1ш 011рсде11с11 исторически сътрую1ичество с 

л~1чносп1 11 тях11ата щюблсм Работи с учителя и съу 1 1е111щ1пс 

деiiност; истор11чсска карта 11 с11; 

• разполага друп1 1·ршlн1111111 • 11роявява 11увство 3а 

хро1юлоп111есю1 IПTO'lllllUH; О'1Товор1юст; 

11рот11ча11ето 1ш ;щ1с1ю • ШBJlll'la OCllOBllП • 11рuявява 

съб11т11с или съб1п11я; 1111форма11ш1 от CaJ\IOCTШITCJll ЮСТ 11 

• 11uдб11ра 1131\IСЖду J1a'3Jlll'lllll IПГO'llllllНI; активност в час; . 
llЯKOJJKO ТОЧНОТО 11 • 11р1псжава ж>бра • уважава чуж;юто 

пълното 011рсдсJ1с1111с , езикова култура, MllCШIC. 

на OCllOHllllTC \Ю\IЯТl\Я. 

Второ равшrще: разбиране - отговаряне 

Зитшя У.11еиия Цетюс11111а ориет11ац11я 11 

О 11111 OLll <! l lll <! 

• определя • 1ю;1бнра 1111формаrщя • умее да работи в ею111; 
самостоятелно 110 ·шда;1с11а тема от • 11ршшява 1<р11п1111юст 11 
СЪЩllОСТГЗ на JЩJ\CII трад11111 ю111111 В'J11С1<ател11ост ю.м себе 
нронсс 11ш1 я1шс1111с; 1 вто1 111111111; еи и друппс; 

• шяснява CJICMCllПIТC, • 11рс11с11ява стс11с11та ш1 • нроявява толсра11пюст 

KOllTO Cll достоверност на и ГOTOBllOCT за 

взаимодсiiстват 11рн исторически 11риемш1е на рюш1ч11н 

разв11т11ето на ИЗТО'IНIЩll; ИЛИ llpOПШO/IOJIOЖl/11 

определен нроцес; • 1вработоа табшщи, стаr ю в шца; 

• посочва ос1юв111пе схеми, карти IIO • онснява собственото и 
елементи на значим 3а;щ;хеш1 да111111; чуждото културно 

проблем от • сравнява 11 аrшлю11ра о истор11чсско 

нащюнаJJнаю история; устна и ш1смс11а форма IШCJieДCТIIO. 

• обяснява основното сход1111 11сто1т•1сс1ш 

сълържа1111с 1ш 11ронсс11 11 ЯВJICllШI. 
llCTOIJl\'ICCКl\ТC llOllЯTllH. 
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Трето раn1111ще: 11р11лапше - а~1ш111з11рш1е 

3ш11111я У.11еm1я Ц е 111юс1111 ш о р 11е111 т llf llЯ 11 
om 11щuе1111е 

• устанuняна 11 шшни·шра • обработва, Jю1·11 1 1ссю1 • от11ася се кр11111 1 1110 

връзката между стру1<тур11ра 11 към раз1юобра3ШПС 

llOJJllТИ 11CCKИ, Н)tсiiни 11 обобщава 1111формtщ11я ll'ПU'llll\1!11 llH 
COЦИaJJllll ЯBJJClllJЯ 11 11р11 анашв 11а 1111формащ1я; 

нронеси; рю1юобраз1111 . откр1ша 11робнсм11 11 
• 11·.mai·a 1н:тор11•1есю1 11стор11чесю1 търси са~юстщпен1ю 

ЩJI'YMCllПI, за да ИЗНС/111 llTI 0'111111{11; решение; 

актуат111 проблемн от • 1прюява собствс1111 • /IЗЮНfШ i\lllCllllC llO 
разв11т11сто на 11tн1щ1111 нъз ос11uна 11а щюблем1пс в 
бы11·арското общество; ЩJCДCПIВCllll фактн, общсствО'I о 11 11роявява 

• борави свободно с ар1у~1с1п11, 11J(c11; ГOTOHllOCT да учас·1 на 8 
историчсск11те по11ят11я. • llЗЯСШIЩ\ cвoбOJ(llO 11 общестнс1111я ж1111tн; 

уст11а 11ли 1111смс11а • уважава ос110111111те 

форма OllJJCJ!CJICll 11рава 11 свобщщ на 
11стор11чсс1<11 щюбнсм. Jlll'lllOCTI а 11 

с1,щ1с~1с11111пс 

1·рш1ща11ск11 11 . )(СМОКрал1•11111 

цс111юс·111; 

• cъ;1ciit:т115 '3а ош1·ша11с 
11а култур110-

11стор11ческото 

Ш1CJICJtCTBO. 

\'1. МЕТОЩ1 11ЕСIСИ YICA3AJIШI 110 11PJIJ1AГAllE llA УЧЕБllАТЛ lll'OГl'Al\IA, 
ПJ>ЕДНЛЗНЛ'-IЕllИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ 110 llCTOl'ШI. 

/{олотut 2: „O'lttf(вmш резул111ш1111 т1 mию уче611а 11рог1щ.ма" - съдържа стшщарл1-
те, чието 1юстш·а~1е се осъществява •1рез усвоява11с от уче1111щпе ш111роблем11те, дсфшш
рани в 1~оло1ш 3. Под всеки стандарт в KOJIOtta 2 са юброеш1 отдетш очаква1111 резулта
ти, които водят до 1юстигането на съотвепшя стандарт в края на учебната 1·одшш. 

Много важно е да се обърне вн11ман11е, че в 1шло1111 3: „ О11акт11ш рс>зушшти по 
те.ни" - посочените в учебната нрш·рама теми онределят нроблематнката на нер1юда, 
изучаван в Х клас, но не представляват хронологическо структур11ране на учебното 
съдържание. Поради това тези теми не трябва да се възприемат като учебни теми 11 да 
се изисква задължителното им вю1ючв~.ше в годишното разнределенне 1ш часовете. 

Забележка: 
l. Из11исва11ето на знак * нред съотвепшя c111t111t>t1pm n 1шлт1t1 2 на табтщ11те в 

учебните 11рtн·рами 110 История и цшшлизтruя означава, че очакваните резултати 1ю 
този* Стандарт се отнасят към 11осоченш1 (11осо•1ешпе) в скоби [„ ... „.„] ста11дарт (стан
дарти) от Държавните образоватетш изис1шш111я за учебно съдържа1ше 1ю Граж·даиско 
образовшше. (Вж. ЩШJ1Ожс1ше 2 към учебните 11ро1·рш\111 1ю Истор11я и щш1шшш1ш1); 

2. В скоби [ ... „„.„] след отдсJ11111 очаюшни резултати IJ 1~оло1111211311а табш1шrте 
в учебните 11рограми но История и ц1тuлшац11я е 1юсочсно КЪ!\I кoii (кон) спшдарт 
(стандарти) от Държавните обрюователш1 ю11с1ш1ш11я за учебно съдържшше 110 Граж
данско обрюование се отнася съответният 011акван резуJ1лп (Вж. щншоженш~ 2 към 
учебните програми по История u l(lllm.Тfuзm111я); 

3. Изписването на знак ~ 11ред съответн11я стандарт в 1~оло1ш 2 на таблнщпе в 
учебните 11ро1·рами 110 История u цштлштruя 1ю1ш3ва нъшюто му съответств11е с ощ1еде
лен станда1л· от Държав1111те обр:х.юватетш ш11сквшнrя за учебно сt.държшше 110 Граж
данско образование. (IЗж. 11JШJюже1111е 2 към у•1еG1111те 11ро1·1жм11 но lkmopшt u цurш:шю
l(UЯ на с. 47.) 
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