
                   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” -ГРАД БРУСАРЦИ 

                                                                                        

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

                                                                       КОНСПЕКТ 

    ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, XI КЛАС,  

                            Човек и общество - Задължителен модул 

                                      САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА  

 

1.Обществото на Древен Египет 

2.Обществото на елинския полис  

3.Обществото на Древен Рим  

4.Гражданството в Атина 

5.Гражданите на Рим  

6. Робството през Античността  

7.Византийското общество 

8. Съсловното общество в Западна Европа 

9. Средновековният град и гражданите 

10. Обществото на Османската империя 

11. Средновековният град и гражданите  

12. Обществото на Османската империя 

13. Стопански и обществен живот на българите в Османската империя 

14. Западните общества на границата на два века  

15. Българското възрожденско общество  

16. Белезите на Новото време в живота на българите  

17.Българското общество след Освобождението  
 

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 - Човек и общество  - самостоятелна форма 
 
1.  Обществото на Древен Египет 
2. Обществото на Османската империя 
 

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

                                                                       БИЛЕТ № 2 
 История и цивилизации  11 клас - Човек и общество  - самостоятелна форма 
 
1. Обществото на елинския полис  
2. Стопански и обществен живот на българите в Османската империя 

 

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

                                                                      БИЛЕТ № 3 
  История и цивилизации  11 клас - Човек и общество - самостоятелна форма 
 
1. Обществото на Древен Рим  
 2. Стопански и обществен живот на българите в Османската империя 
 

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

                                                                     
 
 
 
 



 
 
 
БИЛЕТ № 4 
    История и цивилизации  11 клас - Човек и общество  - самостоятелна форма 
 
 
1. Византийското общество 
2. Българското възрожденско общество 
 
                                                                                                                    Директор:.................................... 
                                                                                                                                        /Асен  Арсенов/ 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 

                                                                    БИЛЕТ № 5 
     История и цивилизации  11 клас - Човек и общество - самостоятелна форма 
 
1. Съсловното общество в Западна Европа 

2.   Българското общество след Освобождението 
 


