
                   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” -ГРАД БРУСАРЦИ 

                                                                                        

                                                                                                                            Директор: ..................... 
 
                                                                                                                                            /Асен Арсенов/ 
 
 

                                                                       КОНСПЕКТ 

    ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, XI КЛАС,  

                        Култура и духовност - Задължителен модул 

                                  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА  

 

1.Образование и научни знания в Древен Египет 
2.Образованието в Древна Елада 
3.Възпитанието и образованието според елинските философи 
4. Културата на Древен Египет 
5.Древногръцката култура 
6. Епохата на елинизма и нейната култура 
7. Елинистическа Александрия в Египет 
8. Древноримската култура 
9. Античното културно наследство в днешна България 
10. Развитие на образованието в Каролингската империя 
11.  Средновековните университети 
12. Културата на средновековния Латински запад 
13. Романско и готическо изкуство 
14. Образование и култура през Средновековието 
15. Ренесансът и раждането на модерната култура 
16.Ренесансът и хуманизмът – „Човекът е мярка за всички неща 
17. Постиженията на Европейския ренесанс 
18. Европейското образование през Новото време 
19. Българското образование през XIX в. 
20. Тенденции в образованието през XIX в. 
21. Образованите българи – двигател на модернизацията през Новото време 
22.  Западноевропейската култура през XIX в. 
23.Масовата култура – явление на индустриалната епоха 
24.Литературата на XIX в. – огледало на обществено-икономическите промени 
25.Българската култура между две столетия 
26.Обществените промени през XIX в. в художествени творби от епохата   

 

Учебник - История и цивилизации, издателство "Просвета София", 2020 г., автори: 
Борислав Гаврилов, Теодор Леков,Александър Николов и др. 
 
 



Критерии за оценяване на постиженията на учениците по шестобалната 

система: 

Отличен (6) – представя вярно и последователно основните факти и събития; прави  

анализ и обобщения на основата на аргументирани твърдения; показва висока езикова и 

писмена култура; усвоени са основните техники на историята – хронологии, схеми, 

таблици, исторически карти; анализира и разкрива историческите взаимовръзки между 

значими исторически събития и процеси;  

Много добър (5) – разработва отговорите на изпитните въпроси и прави верен подбор 

на историческите факти, но допуска незначителни грешки; разбира  същността и 

различията на историческите събития; използва аргументи и обобщения; откроява 

мястото на България в историческите епохи и нейния принос в европейската  култура; 

допуска стилови и езикови неточности. Същата оценка се получава, ако на половината 

изпитни въпроси е отговорено изчерпателно, а на другата половина отговорите са 

частични или неточни;  

Добър (4) – отговаря на основните въпроси, но представя фактите непълно и допуска  

пропуски в аргументацията и обобщенията, стилови и езикови неточности; посочва 

основните белези на историческите понятия. Същата оценка се получава, ако на 

половината изпитни въпроси е отговорено изчерпателно, а на другата половина не е 

отговорено. 

Среден (3) - липсват отговори на част от изпитните въпроси, а по другите са допуснати 

фактологически грешки и са изложени само отделни аргументи, липсват обобщения. 

Допуснати са значителни стилови и езикови неточности. 

Слаб (2)  - липсват отговори на изпитните въпроси, допуснати са груби фактологически 

грешки, нарушена е хронологическата последователност в изложението, липсва анализ 

и обобщение. Показана е слаба езикова култура. Същата оценка се получава, ако 

изпитните въпроси не са разработени. 

 

Изготвил: ............................. 
  /С. Атанасова - преподавател по ИЦ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    БИЛЕТ № 1 
 История и цивилизации  11 клас - Култура и духовност  - самостоятелна форма 
 
1.  Образование и научни знания в Древен Египет 
2. . Ренесансът и раждането на модерната култура 

 
 
                                                                                                                 Директор:.................................... 
                                                                                                                                       /Асен  Арсенов/ 
 
 
                                                                       
 

                                                                       БИЛЕТ № 2 
 История и цивилизации  11 клас - Култура и духовност  - самостоятелна форма 
 
1. Културата на Древен Египет 
2. Българското образование през XIX в. 
 

 
 
 
                                                                                                                  Директор:.................................... 
                                                                                                                                       /Асен  Арсенов/ 
 
 
                                                                           

                                                                      БИЛЕТ № 3 
  История и цивилизации  11 клас - Култура и духовност- самостоятелна форма 
 
1. Древногръцката култура 
2. Образованите българи – двигател на модернизацията през Новото време 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                                 Директор:.................................... 
                                                                                                                                      /Асен  Арсенов/ 
 
 
 

                                                                    БИЛЕТ № 4 
  История и цивилизации  11 клас - Култура и духовност - самостоятелна форма 
1. Древноримската култура 
2. Литературата на XIX в. – огледало на обществено-икономическитепромени 
                                                                                                                   
                                                                                                               
                                                                                                                  Директор:.................................... 
                                                                                                                                        /Асен  Арсенов/ 
 



 
 
 
                                                                      
 
 
 
 

                                                                    БИЛЕТ № 5 
     История и цивилизации  11 клас - Култура и духовност - самостоятелна форма 
 
1.   Средновековните университети 
2.  Българската култура между две столетия                                                                                                                                           
 
                                                                                                                 Директор:.................................... 
                                                                                                                                        /Асен  Арсенов/ 

          
 


