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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Книгата за учителя, която ви предлагаме,
е част от учебния комплект на издателство
„Булвест 2000“ по история и цивилизации за 6.
клас. Тя е създадена с цел да улесни вашето
преподаване, оценяване и цялостната ви дей
ност в учебните часове и извън тях.
Обучението по история и цивилизации за
ема централно място в системата на основ
ното и средното образование в България. От
учебната 2016/2017 г. то е поставено вър
ху нови Държавни образователни изисквания
(стандарти) и нова учебна програма (в съот
ветствие със ЗАКОН за предучилищното и
училищното образование – ЗПУО, обн., ДВ, бр.
79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.). Тези
документи обхващат задължителната рамка
на учебното съдържание и очакваните резул
тати и са базата, върху която авторският
екип разработи модел за обучение в комплект:
учебник по история и цивилизации, книга за
учителя, тетрадка по история и електронен
вариант на учебника.
Книгата за учителя е насочена към пред
ставянето и обосноваването на възприетата
от авторите стратегия за обучение по исто
рия и цивилизации в 6. клас и към осигуряване
то на методически разработки и материали
в помощ на педагогическата практика. Тя е
съставена от три части.
Първата част представя целите и особе
ностите на обучението по история и циви
лизации в 6. клас, възможностите на учебния
комплект, педагогическата технология, из
ползвана при реализирането на учебната прог
рама в него, структурата на учебника (видове
уроци и начин за работа с тях).
Втората част съдържа примерното го
дишно разпределение на темите от учебното
съдържание, методически насоки и разработ
ки на уроците.
Третата част е посветена на оценяване
то на знанията и уменията на учениците. Тя
предлага варианти на задачи за проверка на
входящо и изходящо равнище, задачи и тесто
ве за тематичен текущ контрол.

Четвъртата част съдържа държавния об
разователен стандарт за учебно съдържание,
учебната програма по история и цивилизации
за 6. клас и допълнителни ресурси, които биха
могли да бъдат полезни и използвани в процеса
на преподаване.
При подготовката на учебния комплект
заложихме на няколко предимства.
 Осъществихме максимално съответствие
на авторовата концепцията с новата учебна
програма по история и цивилизации за 6. клас.
 Създадохме оптимален брой урочни едини
ци, съобразен с предвиденото учебно време и
предизвикателството учебно съдържание, изу
чавано досега в две учебни години, да бъде
преподадено и усвоено от учениците.
 Написахме четивно и достъпно урочните
текстове съобразно възрастовите особе
ности на учениците, водени от идеята те да
могат да учат самостоятелно.
 Включихме разнообразни исторически из
точници на информация, които провокират
допълнителен интерес и търсене.
 Предлагаме възможности за разнообразие и
динамичност в преподаването, за проектира
не на отминали събития върху нашето съвре
мие и търсене на връзката между процесите
в историческите епохи.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Предложенията, които ви даваме, не са за
дължителни, а насочващи и ориентиращи, за
щото ВИЕ сте тези, които имат свободата
да решават как да организират обучението
според интелектуалните особености и нужди
на своите ученици. Бихме се радвали да съ
действаме на вашата добра практика и твор
чество в преподаването на предмета история
и цивилизации в 6. клас.
Пожелаваме ви успех!

Авторите
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ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В 6. КЛАС

за съчетаване на утвърдени традиции и практики с
иновационни идеи (проблемноориентирано обучение и др.), за превръщане на учениците в субект
на обучение (стимулиране на самостоятелното
учене). На основата на тази философия целите
на учебника, който предлагаме, са усвояване на
базисни знания и умения, развитие на способност
за вземане на решения и формиране на модели
на поведение, насочени към изграждането на ценностна ориентация. Посочените цели образуват
своеобразна матрица с различни нива.

Изучаването на средновековна история в
системата на историческото образование. Предметът история и цивилизации в 6. клас продължава изучаването на миналото на човечеството
с акцент върху следващата епоха – Средните векове. Така в следващия клас на прогимназиалния
етап историческото образование прави втората
си крачка. В съответствие със ЗПУО предметът
история и цивилизации е задължителен за всички
ученици от тази образователна степен и има голямо значение за реализиране на целите на училищното образование.
Обучението по история и цивилизации в 6. клас
запознава учениците със средновековната история
на Европа, с появата и развитието на средновековната българска държава и народност. Продължава
формирането на умения за осмисляне на историческата информация, което определя изключително важната му роля за създаването у учениците на
траен интерес към този учебен предмет.
За реализирането на ДОИ в историческото
познание са предвидени 68 учебни часа (два часа
седмично), в които трябва да се разположат уроци за нови знания, за упражнение и практически
дейности, за преговор, обобщение и контрол. В
своята цялост те са насочени към изграждане на
знания и умения у учениците за учене чрез различни форми, както и възможности за контрол на
усвоеното.

Ученикът:
•• да знае (назовава, определя, описва, посочва, дефинира, преразказва);
•• да разбира (обяснява, разпознава, сравнява, групира, интерпретира);
•• да прилага (използва, свързва, моделира,
изработва, изчислява, демонстрира, проектира, дискутира, изследва);
•• да анализира (различава, определя);
•• да синтезира (прави обобщение, комбинира,
класифицира);
•• да оценява (събира и анализира информация, изразява мнение – приема, поддържа,
критикува, предлага, защитава).
Базовите компетентности, които са показатели
за усвоеното в процеса на обучението по история
и цивилизации в 6. клас, предполагат разнообразни резултати.

Философия на образованието по история и
цивилизации. Обучението по история и цивилизации в 6. клас се организира и реализира по утвърдените ДОИ, които разкриват задължителното
за изучаване учебно съдържание и задължителните очаквани резултати. В неговата основа е ново
учебно съдържание, което заедно с модерната образователна парадигма изисква адекватен учебник и книга за учителя. В контекста на целта за
модернизиране на образованието съвременният
учебник се разглежда като информационно-методологичен ресурс, който дава възможност за активно взаимодействие между учителя и учениците,
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Ученикът да умее:
•• да търси необходимата информация по зададена тема в източници от различен тип;
•• да отделя главното и второстепенното в тек
ста;
•• да анализира графична, статистическа, художествена, текстова, аудиовизуална информация;
•• да изгражда отговор в съответствие със задачата, целта (сбито, пълно, точно);
•• да излага разгърнато и аргументира собствената гледна точка в съответствие с възрастовите си възможности;
•• да използва мултимедийни ресурси и компютър за обработка, предаване и систематизиране на информация;
•• да води диалог, публично да представя док
лад, презентация;
•• да слуша и отчита (зачита) мнението на другите в процеса на сътрудничество при учене;
•• да определя своята роля в учебната група и
да определя участието си в общия резултат;
•• да оценява и коригира своето поведение в
социална среда в съответствие с възрастта.

Приоритетно значение има степента на усвояване на различните видове дейности чрез информацията от учебника и допълнителните ресурси.
Резултатите от изучаването на история и цивилизации в 6. клас се явяват развитието у учениците
на социалноадаптивни (граждански), когнитивни
(познавателни), информационни и комуникативни
компетентности.
При изучаването на история и цивилизации в 6.
клас учениците трябва да продължат овладяването на следните знания и умения:
1. Знание за хронологията/работа с хронологии
а) Да знаят хронологичните рамки и периоди
на ключови процеси, а също и датите на важни
събития.
б) Да съотнасят години с векове, ери, да установяват последователността и продължителността
на историческите събития.
2. Знание за историческите факти/работа с
исторически факти
а) Да характеризират мястото, обстоятелствата,
участниците, етапите, особеностите, резултатите
от важните исторически събития.
б) Да групират (класифицират) факти по различни признаци и на различни основания.
3. Работа с исторически източници
а) Да четат историческа карта (картосхема)
чрез легенда, да се ориентират в нея, да съотнасят местонахождението и състоянието на историческия обект в различни епохи, векове, периоди.
б) Да осъществяват търсене на историческа информация в един или няколко източника (текстови, изображения и др.), да я групират, обобщават.
в) Да сравняват данните от различни източници
на информация, да разкриват сходствата и различията между тях по време и място на създаване.
4. Описание/реконструкция
а) Да съставят разказ (устно или писмено) за
исторически събития и участниците в тях.
б) Да характеризират условията на живот, заетостта на хората, техните постижения в средновековната епоха.
в) На основата на текста и илюстрациите в
учебника, допълнителна литература, електронни
издания, интернет ресурси и др. да съставят описание на исторически обекти и паметници.
5. Анализ/обяснение
а) Да различават факт (събитие) и неговото
описание.

б) Да съотнасят единични исторически факти и
общи явления.
в) Да различават причина и следствие на историческите събития и явления.
г) Да разкриват смисъла, значението на важни
исторически понятия.
д) Да съотнасят единични исторически факти и
общи явления.
е) Да отделят характерните, съществените приз
наци на историческите събития и явления.
ж) Да сравняват исторически събития и явления, да определят общото и различията в тях.
з) Да излагат съждения за причините и следствията на историческите събития.
6. Работа с хипотези/оценки
а) да привеждат оценки на исторически събития
и личности, представени в учебната литература.
б) да определят и обясняват (аргументират)
своето отношение към най-значителните събития
и личности в историята.
7. Прилагане на знания и умения при общуване в социална среда
а) Да прилагат историческите знания за разкриване на причините и оценка на същността на
съвременните събития.
б) Да използват знанията за историята и културата на другите народи при общуването с останалите ученици в училище и в извънучилищна среда
като основа за диалог.
в) Да способстват за съхраняване на паметниците на историята (да участват в създаването на
училищен музей, в учебни дейности за търсене и
опазване на паметници на историята и културата).
Други резултати от обучението по история и
цивилизации в 6. клас са:
•• овладяване на цялостна представа за историческия път на човечеството като необходима основа за разбиране на света и съвременното общество;
•• способност за прилагане на понятийния апарат на историческото знание и начините за
исторически анализ за разкриване на същността и значението на явленията от миналото и съвременността;
•• способност за съотнасяне на историческото
време и историческото пространство, действията и постъпките на личността във времето и пространството;
•• разширяване на оценъчната дейност на основата на осмислянето на живота и дейността на личности и народи;
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•• способност

за съзнателно организиране и
регулиране на своята учебна дейност;
•• способност за анализиране и обобщаване
на факти;
•• способност за съставяне на кратък и разгърнат план;
•• способност за формулиране и обосноваване
на изводи;
•• способност за използване на съвременни
източници на информация, в т.ч. и на електронен носител;
•• способност за решаване на творчески задачи, за представяне на резултатите от своята
дейност в различни форми (съобщение, презентация, доклад и др.);
•• готовност за сътрудничество със съученици,
колективна работа;
•• способност за прилагане на знанията и при
добитите умения в училище и във всекидневния живот.
Към личностните резултати се отнасят:
•• да осъзнава своята идентичност като гражданин на страната, член на семейството, на
локалната и регионалната общност;
•• да усвоява хуманните традиции и ценности
на обществото;
•• да уважава правата и свободите на човека;
•• да осмисля социално-нравствения опит на
предишните поколения;
•• да разбира културното многообразие на све
та, да изпитва уважение към културата на
другите народи, толерантност.
Цел на обучението по история и цивилизации в
6. клас е формирането на:
•• разбиране за науката история;
•• знания за държавното и общественото устройство, за културата и религията на средновековния свят;
•• представи за ценностите от епохата на
Средновековието и връзката им със съвременността;
•• разбиране за многообразието в политически,
обществен, културен и религиозен аспект;
•• умения за усвояване и прилагане на основни
техники на историческото познание.
Задачи на обучението по история и цивилизации в 6. клас са:
•• изучаване на средновековната история на
Европа и България;
•• овладяване на знания за различни области
от живота през средновековната епоха –
политика, социални отношения, стопанство,
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култура, духовни и нравствени норми;
у учениците на способност да
прилагат знанията за политическото устройс
тво, общество и култура на средновековния
свят с оглед разбирането на съвременните
обществени явления;
•• възпитаване на толерантност, уважение към
културното наследство и религията на различните народи;
•• формиране на ценностни ориентири за културна самоидентификация в обществото на
основата на знанията за европейските народи, персонализирайки епохата от V до ХV в.

•• формиране

УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ ПО
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Учебният комплект на издателство „Булвест
2000“ е осъществен върху стриктното придържане
към изискванията на Държавния образователен
стандарт и на новата учебна програма по история
и цивилизации за 6. клас.
Комплектът обхваща четири дидактически средства:
•• учебник;
•• тетрадка по история и цивилизации;
•• електронен вариант на учебника;
•• книга за учителя.
Всяко дидактическо средство от комплекта има
своя роля в процеса на обучението по история и
цивилизации и предоставя различни възможности пред учители и ученици в тяхната съвместна
работа. Задължителният обем от информация е
разпределен между учебника, тетрадката за ученика и електронния вариант на учебника. Разнообразието от исторически източници и дейности
подпомага усвояването на учебното съдържание.
Учителите по история в 6. клас от прогимназиален
етап през настоящата учебна година са изправени пред предизвикателството да успеят в рамките
на предвидените от учебната програма 68 учебни
часа да преподадат учебно съдържание, което досега е изучавано в две учебни години – съответно
в 119 (68 + 51) учебни часа. Затова на учебния
комплект трябва да се гледа като единство от дидактически средства, с които трябва да се работи
едновременно, за да се постигнат в най-голяма
степен заложените в учебната програма резултати
от обучението по история и цивилизации.

УЧЕБНИК
Учебникът по история и цивилизации за 6. клас
на издателство „Булвест 2000“ има претенцията да
се нареди сред най-добрите учебни книги в съвременното българско училище. При разработването
на урочните статии авторите неотклонно се водиха
от разбирането, че те са предназначени за деца
на възраст 12 – 13 години, за които историята не
е предмет на специален интерес. Това определи
критериите при разработването на учебните текстове – да бъдат максимално достъпни, четивни,
разбираеми и да съответстват на интелектуалните
възрастови възможности на учениците. Водещите
общодидактически принципи при разработването
на учебното съдържание са последователност, научност, достъпност и нагледност – осигуряването на
възможност на детето само да възприеме и осмис-

ли научната историческа информация. Следвани са
и специфичните исторически принципи – хронологизъм и свързването на миналото със съвременността.
По отношение на информационната функция
на учебника авторите са се опитали да реализират
цялата задължителна по учебна програма информация, но без излишна натовареност, която да обременява учениците. Съобразили са се и със зададените от нея съдържателни акценти – държавност,
общество и всекидневие, култура и религия. Така е
представена в необходимата цялост политическата,
стопанската и културно-духовната картина на живота през Средновековието в Европа и България.
За да бъде тази картина по-интригуваща, умело е
съчетан хронологичния и проблемно-тематичния
подход. Това направи от учебника образователен
продукт, който осъществява познавателен контакт
с достиженията на средновековните цивилизации.
Посредством учебника учителят ще може да
организира учебно-познавателната дейност на
учениците си, да си разработи собствен сценарий и модел на преподаване, адекватен за него
и възможностите на неговите ученици. По този
начин учебникът ще изпълни и свята управляваща
функция в процеса на преподаване и усвояване
на знания и умения.
В учебника е заложено разбирането на авторите за последователно/поетапно формиране на
общи и специфични знания и умения на учениците.
Затова предвидените уроци за упражнение и за
практически дейности са изпълнени в максимална
степен като брой и съдържание (до 22% от съдържанието на учебника). Те допринасят за разширяване и задълбочаване на знанията, за формиране, развиване и упражняване на уменията чрез
изпълняване на разнообразни задачи от различно познавателно равнище. Предвидените задачи
могат да улеснят възприемането и разбирането
на информацията, като насочват учениците към
учене чрез създаване/творене/правене. По този
начин се изпълнява важната развиваща функция
на учебника като образователна книга.
Учебникът по история и цивилизации за 6. клас
отговаря на изискването, че трябва да представлява образователно пространство за учебно общуване, за комуникация и предаване на информация
между учител и ученици, между самите ученици,
когато работят по групи.
Учебникът е ориентиран към издигане на националното самочувствие на учениците и гордост от миналото на България. В същото време
на ценностно равнище той отговаря на съвременните разбирания за света и неговото етническо,
културно и религиозно многообразие. Учебникът
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възпитава в уважение и толерантност както към
националното минало, така и към преодоляване
на наслоените от миналото стереотипи за отхвърляне и неразбиране на „другия“.
Учебникът изпълнява своята функция за контрол
на качеството и количеството на знанията и уменията посредством многообразните въпроси и задачи
както в уроците за нови знания, така в обобщителните уроци и в уроците „Проверете наученото“.

СТРУКТУРА НА УРОЧНИТЕ ЕДИНИЦИ В
УЧЕБНИКА
Всяка урочна единица е разположена на един
разтвор (с изключение на уроци 2, 10, 27, 28, 32,
36, 37, 47, 48). При организиране на съдържанието
им е потърсен оптимален баланс между текстовите и извънтекстовите компоненти.
Основният текст на урока обхваща исторически разказ по конкретна тема, проблем, явление, процес от средновековната история на Европа, България и арабския свят. Авторите са спазили
принципа за четивност, логическа последователност и ясни смислови послания. Текстът не е натоварен със сложна терминология и факти.
Допълнителният текст е замислен и реализиран да постига две цели: първо, да надгражда и
допълва задължителното учебно съдържание; второ, да дава допълнителна информация за личнос
ти, събития и др., които са част от протичащите
процеси, но не са застъпени в основния текст.
Допълнителният текст е разработен в разнообразни рубрики: „Хронология“, „Речник“, „Личност от
епохата“, „Свидетелство от епохата“, „Свидетелство на народната памет“, „Повече за…“, „Знаете
ли, че…“, „Когато фактите говорят!“.
Извънтекстовите компоненти – изображения,
карти, схеми, таблици, възстановки и др., визуализират информацията, представят я в синтезиран
вид и подпомагат нейното усвояване. Достойнство
на учебника е голямото разнообразие от изображения от епохата, както и на картини от класичес
ки и съвременни художници. Това реализира необходимата нагледност за ученици на възраст 13
– 14 г., когато абстрактното мислене не е развито,
а формирането на представи става на основа на
наблюдение на художествени и други възстановки. Учебникът показва най-важните материални
паметници и артефакти от средновековната епоха.
Така се постига и важната междупредметна връзка с изобразителното изкуство.
Всяка урочна единица в учебника е организирана около „проблемен въпрос“. Неговата роля е
да насочи вниманието на учениците към основна
идея или проблем, на който трябва да се отговори
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след запознаване със съдържанието на урока.
Предвидени са въпроси и задачи към повечето
от изображенията (карти, схеми, таблици) и към
писмени исторически документи. Те са замислени
да провокират допълнителен интерес, да насочат
учениците към по-лесното разчитане на информацията и смисъла, който носят.
В учебника по различен начин са конструирани
въпросите и задачите в края на уроците за нови
знания. Те са разделени на две рубрики: „КАКВО? КОГА? КЪДЕ? ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ
НАУЧЕНОТО“. Първата съответства на основните
въпроси на историческата наука и проверява усвояването и натрупването на емпирични знания за
процеси, събития, личности, причини, последици и
др. Втората рубрика е на по-високо познавателно равнище и изисква от учениците да приложат
знание или умение – изработване на презентации,
търсене на допълнителна информация чрез ИКТ,
търсене на информация за забележителност от
родния край, сравняване и анализиране на изучени събития, попълване на таблици и схеми и др.
Ориентирането в учебника се осъществява чрез
съдържанието, пътеводителя за работа с различните типове уроци, началните страници на разделите,
общата хронология, азбучния показалец и таблиците/скали за самопроверка на тестовите задачи.
По-особено място е отредено на началните страници на разделите, които в кратък текст обръщение
към учениците ги запознават какво ще научат и
какво ще могат в края на тази част от учебника.
Хронологичните линии са част от представянето на
съответния времеви отрязък и синхронно показват
събития от европейската и българската история,
онагледени с подбрани изображения, артефакти и
др. Те не са самоцелно художествено оформление,
а носят послание за историческото време и образи
от епохата и биха могли успешно да бъдат използвани в уроците упражнение, както и при решаване
на хронологични задачи.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Учебната тетрадка е неразделна и важна част
от представения учебен комплект. Нейната основна
функция е да осъществи прилагането на придобитите знания и умения и задълбочаването им чрез решаване на задачи от различна степен на трудност.
Разработената от нас учебна тетрадка по история
и цивилизации за 6. клас е различна. Тя цели да
обедини в едно книжно тяло различните помагала,
използвани в подготовката на учениците – тетрадка
за работа в клас, учебна тетрадка, работни листове и контурни карти, и е единственото необходимо
помагало за работа в клас и у дома. Авторите имат

желание да направят подготовката по предмета лесна и успешна.
В тетрадката е отделено специално работно поле
за записване на плановете на уроците за нови знания и препоръките на учителя. В друго поле учениците ще записват отговорите на задачите от уроците (например на въпросите „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“; на задачите в рубриката „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“; на въпросите към исторически
карти, изображения и писмени документи).
Най-важната част от тетрадката по история са
работните листове (41) с разнообразни задачи към
всеки урок за нови знания. Те са подбрани, подредени и съставени така, че да дадат възможност за
осъществяване на множество дейности. Чрез тях
учениците ще затвърдят наученото, ще упражнят
формираните умения и ще разширят представата
си за исторически събития, процеси и личности,
свързани с темата на урока. Предвидените контурни карти, писмени документи, изображения,
игрословици, схеми, линии на времето и др. имат
и друга цел – да допълнят и надградят придобитите от учебника знания и умения. В работните
листове са включени задачи, които да провокират
допълнителни въпроси и отговори, да насърчават
самостоятелното издирване на информация по определени показатели от разнообразни източници.
Работните листове са съставени по начин, който да научи учениците да възприемат самостоятелно събитията в тяхната цялост, като следват
три работни стъпки:
– разполагането им в пространството чрез попълване на контурни карти;
– осмислянето им чрез работа със свидетелства от епохата (документи и изображения);
– възприемането им като част от историческото време и свързаните с него промени чрез
нанасяне върху хронологичната линия.
Предвидено е специално работно поле за записване на отговорите на задачите от уроците упражнения и от уроците за практически дейности.
Друго работно поле е отделено за записване на
отговорите на задачите за проверка на входящо
и изходящо равнище и на задачите за тематичен
контрол и проверка след всеки раздел.
С предложения нов формат на учебно помагало
авторите имат желание да привлекат интереса на
учениците към изучаването на миналото, а също и
да оптимизират и облекчат работата на учителите.

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА
Електронният вариант на учебника се изгражда
на основата на книжното тяло и съдържание и
допълва учебника по история и цивилизации за

6. клас. Като електронен продукт, той осигурява
богати възможности за:
– разширяване на учебното съдържание с допълнителна информация;
– онагледяване на историческите събития и
процеси;
– разнообразяване на уроците и повишаване
на интереса на учениците, които са от поколение,
привикнало към новостите в информационната
среда и модерните технологии.
Електронният вариант на учебника включва
всички урочни единици в електронен вид, интер
активни карти с анимация, разнообразни документи, таблици и схеми, аудио, и видеоматериали с
възстановки на исторически събития, галерии с
фотоси и картини, задачи за развиване на умения
и тестови задачи за самоконтрол и оценка на знанията и уменията.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
Книгата за учителя като част от учебния комплект
е насочена към онези учители, които се нуждаят от
професионален съвет и напътствия при търсенето
на отговори и решения в своята конкретна работа.
Опитали сме се да бъдем полезни с ясното съзнание, че няма готови формули за добрата практика, и
всички наши препоръки имат пожелателен характер.
В книгата предлагаме на учителите примерно
годишно тематично разпределение на учебното
съдържание, което те биха могли да използват
като основа при планиране на своята преподавателска дейност и личното си тематично годишно
разпределение.
Акцент е поставен върху методическите насоки
и разработки на уроците. Те са представени сбито,
кратко и под формата на таблица. Всеки урок е
структуриран в следния ред:
•• План на урока;
•• Опорни знания и умения;
•• Основни понятия;
•• Актуализиране на знания и умения;
•• Съдържателни акценти;
•• Използвани материали и други средства;
•• Допълнителни дейности;
•• Допълнителни задачи;
•• Задачи за контрол.
Следващ елемент от книгата за учителя са предложените модели на тестове за тематичен контрол.
Те са разработени в два варианта, за да могат да
бъдат ефективно използвани от учителя в клас при
разделяне на учениците на групи. Предложена е
и скала за оценяване и превръщане на точките в
оценка на постиженията на учениците.
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ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ,
КОЯТО Е ЗАЛОЖЕНА ПРИ
РАЗРАБОТВАНЕТО НА
УЧЕБНАТА СИСТЕМА ЗА
ОБУЧЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И
ЦИВИЛИЗАЦИИ В 6. КЛАС
Съвременното обучение по история и цивилизации в прогимназиалната степен на българското училище поставя сериозни предизвикателства
пред педагози, дидактици, методици, експерти и
учители. В теорията на западноевропейското образование терминът „педагогическа технология“ е
наложен през 70-те години на ХХ в., докато у нас
той постепенно навлезе през последните две десетилетия.
В търсенето на подходящи и ефективни системи за обучение и организация на учебния процес
изследователите пренесоха и утвърдиха термини
като „технология на обучение“, „педагогическа тех
нология“, „стратегии на преподаване и учене“, „нови
технологии или информационни и комуникационни
технологии“ (Кушева, Р. Методика на обучението по история. С., 2000). Тези термини изместиха
традиционното понятие „метод“. Педагогическата
технология е комплексно понятие, чието значение
е по-широко от това на понятието „метод“. Тя е
съвкупност от дейности – изграждане, формиране и контрол на знания, навици, умения и компетентности съобразно поставените цели, които са
свързани с преподаваното учебно съдържание и
интересите на обучаваните.
Следователно педагогическата технология е насочена към постигане на по-голяма ефективност в
процеса на обучение – от преподаването на знанията, през тяхното усвояване и оценяването на
постигнатите резултати.
Педагогическата технология извежда на преден
план взаимодействията между отделните компоненти на учебния процес:
•• Педагогически цели;
•• Съдържание, базирано на съвременните научни идеи както на педагогиката, дидактиката
и методиката, така и на конкретната предметна област, която се изучава в 6. клас (средновековна европейска и българска история);
•• Методи на обучение;
•• Организационни форми;
•• Дидактически средства;
•• Форми и методи на организиране на ученето;
•• Методи и техники на оценяване.
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Следователно целите на педагогическата технология определят избора на всеки от тези компоненти.
Педагогическата технология, използвана при
реализирането на учебния комплект по история
и цивилизации за 6. клас, има за основна цел
постигането на заложените в учебната програма
учебни резултати. Реализирането на програмата
означава използването на системен подход в организацията на обучението.
Обучителният комплект за 6. клас залага на т.
нар. активна педагогика, която осъществява пос
тоянна обратна връзка и търси постоянен диалог
между учител и ученици. На основата на овладени знания и умения се провокира индивидуалното и груповото участие на обучаемите при изяс
няването на проблеми, изпълнението на задачи
и проекти, при непрекъснато задълбочаване на
критичното им мислене и използване на новите
комуникационни технологии. Това ги превръща в
активни партньори в процеса на обучение – да
излагат и защитават различни мнения в дискусии,
дебати, обсъждания и др. – и ги насочва към интелектуална изява според личностните им заложби.
В същото време активната педагогика помага за
изграждане на ценности, гражданска позиция и
обществено поведение сред подрастващите, отговарящи на съвременната представа за младите
хора като граждани на демократична България,
Европа и света.
Учебната програма по история и цивилизации
за 6. клас поставя акцент не върху емпиричното
знание за Европейското и Българското средновековие, а върху осмислянето и разбирането на
същностните характеристики на епохата в няколко
области – държава, общество, култура и религия.
Това продължава образователната концепция за
преподаването на предмета история и цивилизации, заложена още в 5. клас, която извежда на
преден план представата за историята като постъпателен и съзидателен процес.
В учебния комплект по история и цивилизации
за 6. клас са потърсени решения за осъществяване на заложените в учебната програма междупредметни връзки. В повечето уроци е постигнато
взаимодействие с най-близките предметни области – български език и литература, чужди езици,
география и икономика, изобразително изкуство,
математика, музика и др. Водеща е междупредметната връзка с български език и литература,
чрез която се разширяват уменията на ученици-

те за разграничаване на научен от художествен
текст, за обогатяване на тяхната писмена, езикова
култура и комуникативно-речеви умения. Предвиден е набор от задачи за разработване на писмен
отговор на исторически въпрос и разнообразни
задачи за устен отговор. Близостта с предмета география и икономика е предопределена от обстоятелството, че историческите процеси протичат в
определени историко-географски пространства.
Разчитането и коментирането на картографска и
статистическа информация задълбочава представата за етническото, демографското и стопанското разнообразие на Европа. Ключовото умение
за предмета история и цивилизации, свързано с
мерните единици за време и последователността
на събитията, е тренирано посредством връзката
с математиката. Осезаема е междупредметната
връзка с изобразителното изкуство, осъществена
чрез богатство от изображения, повечето от които са автентични и принадлежат към изучаваната
епоха. Работата с тях формира разбирането за
нея, развива естетическите възприятия и критичното мислене на учениците. Те се научават да разпознават паметници на националната и световната култура, да оценяват непреходната им стойност.
В учебния комплект са реализирани редица
идеи за самостоятелна изследователска работа
на учениците – индивидуална или по групи – в
час, извънкласна и домашна работа. Провокира
се допълнителен интерес към изучавани личности,
събития, процеси, явления. Учениците се насочват
към търсене и систематизиране на информация
в речници, справочници, интернет, към изготвяне
на доклади, кратки съобщения, презентации чрез
прилагане на текстообработващи и мултимедийни
програми. В уроците за практически дейности е
застъпена ситуационната технология, която дава
възможност на учениците да избират и влизат в
роля, да взимат решения, да изработват крайни
продукти от позицията на непосредствени участници в историческия процес.

мооценяване, оценяване на контролни работи, изпълнение на домашни работи, упражнения, работа
по проекти, и др.
В методическата литература критериите за
оценяване на резултатите от обучението се формулират на основата на педагогически таксономии, йерархизиращи уменията на учениците в
три равнища: разпознаване – възприемане, разбиране – отговаряне, прилагане – анализиране.
Тези критерии са пожелателни, но не задължителни, защото свободата на всеки учител му позволява творчески да избере или да създаде собствени
критерии, които в най-голяма степен съответстват
на технологията на неговото преподаване и спецификата на неговите ученици.
На основата на трите познавателни равнища
са съставени задачите в рубриката „Приложете
наученото“, уроците упражнение, уроците за практически дейности и тетрадката по история и цивилизации за 6. клас. Задачите от по-високо познавателно равнище са обозначени със знак *. След
всеки тематичен раздел са предвидени часове за
преговор/обобщение и тематичен контрол, които
дават възможност за текущо оценяване на познавателното равнище на всеки ученик.
Направената теоретична обосновка на педагогическата технология, методите, формите и критериите за оценяване са препоръчителни и не
трябва да ощетяват творчеството и индивидуалния
подход на учителя. Провеждането на обучението,
формулирането и постигането на целите и високите постижения на учениците са отговорни професионални решения и действия на всеки български
учител.

Педагогическата технология на учебния комплект се опира на най-добрите традиции и новости в контрола и оценката на постиженията на
учениците. Приложен е разнообразен инструментариум от методи и форми за обективно оценяване на познавателната им дейност – усвояване и
преработване на информация, прилагане на знания и умения, формиране на компетентности, оценъчни дейности, изразяване и аргументиране на
лично мнение и др. При проверка и оценяване са
предложени различни подходи и средства – устно
изпитване, писмено и практическо изпитване, са-
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Структура на учебника. Учебникът по история
и цивилизации за 6. клас е съобразен изцяло
с изис
кванията на учебната програма и с духа
на новата образователна парадигма. Съобразно
своите разбирания авторският колектив е включил
в съдържанието на учебника всички типове уроци,
предвидени в учебната програма, което го прави
съпоставим напълно с изискванията за учебниците
и учебните помагала според ЗПУО. Разпределението на учебното време е представено в таблицата.

РАБОТА С ПЕЧАТНОТО
ИЗДАНИЕ

Основни теми
1. Начален преговор и контрол
2. Въведение в Европейското
средновековие
3. История на Средновековна
Европа (V – ХІ в.). България до
началото на ХІ в.
4. Средновековният свят (ХІІ
– ХV в.). Българската държава
(ХІІ – ХІV в.)
5. Българските земи под османска власт (ХV – ХVІІ в.)
6. Годишен преговор и обобщение
7. Годишен контрол
8. Посещение на музей/библиотека/архив
Общо

Типове уроци (брой часове)
Упражне- Практически
Обобщение
ния
дейности

Нови
знания

Преговор
1

Контрол
1
2
2

1

1

18

3

3

1

1

26

16

2

3

1

1

23

6

1

2

1

1

11

1
1
3
41
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В структурата на учебника са включени обръщение към учениците, съдържание (с поредните
номера на всички уроци), пътеводител към учебника, представящ типовете уроци и техните елементи, приложения. Иновационен компонент е разделната страница в началото на всяка от четирите
теми/раздели, която мотивира ученето, като посочва знанията и уменията, които ще бъдат придобити в края на всяка от тях. Разделната страница
представя темата чрез синтезиращи изображения
и най-важни хронологични ориентири за европейската и българската история през изучавания период. Основна част от структурата на учебника са
текстовите и извънтекстовите компоненти в уроците за нови знания, за упражнение и практически
дейности, за преговор и обобщение, за контрол и
самопроверка.
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Общ брой

8

4

1

5

68

Съдържание на учебника. Учебното съдържание е построено на основата на проблемно-хронологичен принцип, което позволява да се обособят
акценти в развитието на средновековна Европа и
България, спецификите в развитието на отделните
региони на континента, синхронът и асинхронът на
настъпилите промени.
Уроците за нови знания към всяка тема/раздел следват изискванията на програмата и се подреждат в зададената от нея последователност на
акцентите: държавност, общество и всекидневен
живот, културно наследство, религия.
Уроците за упражнения и практически дейности
са заложени след всеки три или четири урока за
нови знания, което предпоставя ритмичност във
формирането и упражняването на умения и допълването на знания.

Уроците за обобщение и преговор са разпределени, както следва: по един урок за начален и
годишен преговор и по един урок за обобщение и
преговор в края на втора, трета и четвърта тема/
раздел, а годишното обобщение – в края на учебната година.
Предвидените в учебната програма часове за
контрол и самопроверка са поделени на входящи,
тематични и изходящи контроли.
Типове уроци в учебника. На основата на концепцията, че учебникът е книга за ученика за активно усвояване на система от знания и умения,
авторите са разработили всички типове уроци.
Уроци за нови знания. Уроците за нови знания
имат основна тежест в съдържанието на учебника (60% = 41 уроци) и представляват съвкупност
от три основни компонента: проблемен въпрос
в началото на урока, около който се организира
процесът на преподаване и усвояване; същинска
част, представяща историческата информация
предвидена по учебна програма (факти, събития,
личности, понятия); заключителна част, синтезираща най-важното от урока в 2 – 3 изречения с
цел затвърдяване и обобщаване на знанията. Повечето уроци са разработени на един разтвор. Няколко урока с ключово съдържание за разбиране
на съответния период от европейската или българската средновековна история са представени на
два разтвора.
Всички уроци започват с проблемен въпрос,
около който учителят може да организира провеждането на учебния час. Например: КАКВИ пос
следици имало за Европа Великото преселение
на народите? ЗАЩО средновековният чо
век бил
силно привързан към вярата и църквата? КАК се
променил животът на българите в селото и в града
след налагането на чуждата власт? и др. Към повечето уроци е добавена рубрика „Речник“, която
включва всички предвидени в учебната програма
нови понятия и допълнителни ключови думи, необходими за разбиране на учебното съдържание.
Самите нови понятия са в получерен шрифт, което
насочва вниманието към тях и подпомага търсенето в речника.
Основният текст по обем и съдържание е съобразен с възрастовите особености на учениците. Той е генерализиран, представен в обяснително-аналитичен стил, четивен, кратък и достъпен за
самостоятелно усвояване.
Основният текст се допълва от рубриката „Повече за…“, която дава повече информация за исторически събития и участниците в тях. Тя разширява и надгражда основния текст на урока.
Сходна до нея е и рубриката „Знаете ли, че…“,

която представя любопитни факти за исторически
събития и личности, провокира интерес към определена област и желание за самостоятелно търсене на историческа информация.
Познавателен характер има и рубриката „Личност/и от епохата“, която представя кратки биог
рафични сведения за историческа личност с решаваща роля в събитията, представени в урока.
Рубриката е създадена не само с познавателна
цел, но и с идеята учениците постепенно да формират умение за описание на бележити исторически личности, да издирват повече информация
за тях.
Важна рубрика в уроците за нови знания е
„Свидетелство от епохата/Свидетелство на народната памет“, която съдържа писмени документи, с посочен автор и време на създаване,
и конкретизира, допълва и разширява основния
текст. Нейна основна цел наред с допълнителната
информация, която предоставя, е изграждането на
трайни умения за работа с писмени исторически
източници. Нов елемент при използването им в
уроците е съпоставянето на исторически източници от епохата с такива, създадени от дистанцията
на времето, с научни и литературни произведения.
Свое място в концепцията на уроците има и
рубриката „Когато фактите говорят!“. Тя дава статистически данни или допълнителни факти, които
предполагат съпоставяне, анализ и извеждане на
заключения.
Рубриките за контрол, наречени „Какво? Кога?
Къде? Защо? Как?“ и „Приложете наученото“,
са набор от въпроси и задачи за текущ устен и
писмен контрол в края на всеки урок. За тяхното
изпълнение в писмен вид (чертане и попълване на
линии на времето, таблици, схеми и кратки отговори на исторически въпрос) са предвидени празни
полета в тетрадката по история. Формулировките
на тези рубрики не са избрани на случаен принцип. При подреждането на въпросите е отчетена

13

степента на трудност, както и възможността за
кратки, предимно описателни фактологични отговори. Формулировките, под които са подведени
друга част от въпросите и задачите – „Опишете/Обяснете/Обсъдете/Сравнете/Потърсете“ и
др., изискват прилагане на придобити умения в
конкретна ситуация или упражняване на новопридобити такива. Така се постигат изграждането и
прилагането на емпирични знания и практически
умения, което е глобалната цел на обучението.
Друг съществен елемент на уроците за нови
знания са извънтекстовите компоненти – изображения, карти, възстановки, схеми, таблици и
др. Те разширяват и допълват информацията, съдържаща се в уроците, подпомагат нейното възприемане чрез сетивата и изграждането на образи.
Достойнство на повечето изображения е тяхната
принадлежност към епохата на Средните векове –
по авторство, тематика, техники на рисуване и др.,
което доближава учениците до специфичната атмосфера на епохата и им помага да я съпреживеят. Извънтекстовите компоненти са придружени от
въпроси и задачи, които не са самоцелни, а насочени към развиване на умения – наблюдение и описание на персонажи, сюжет, внушение на картина;
съставяне на разказ и др.; допълване на представата за известна личност чрез портрет, на културен
паметник чрез неговия съвременен изглед.
Използваните картографски изображения не
само илюстрират историческото пространство в
дадена епоха, но и развиват умения за четене и
интерпретиране на историческа (географска) карта, реализирайки междупредметни връзки.
Уроци за упражнение. Учебната програма разграничава уроците за упражнение и за практически дейности, което е причина за изработването на различни стратегии при този тип урочни
единици. Уроците за упражнение в учебника пред-
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ставляват система от тренировъчни задачи за поетапно формиране и упражняване на съвкупност
от различни умения. Изборът на мястото на всеки
от тях в общата система от уроци е предпоставен
от едновременното действие на няколко критерия:
обем на изучения материал, изисквания на учебната програма, необходимост от формиране на
даден тип умение или развитие на някои от тях.
Друг критерий е опитът от педагогическата практика, който показва необходимост от често използване на линия на времето, систематизиране на
информацията в таблици и схеми. Известно е, че
учениците изпитват трудности с разграничаването
на епохи, с изчисляването на продължителността
на даден период, със съпоставянето на събития от
християнския и мюсюлманския календар.
Всеки урок за упражнение започва с посочване
на уменията, които ще бъдат формирани или развити. Те мотивират учениците за работа. Част от
уроците за упражнение предлагат работа в екип
или по групи.
Уроци за практически дейности. Уроците за
практически дейности в учебника са развити на
основата на ситуационните технологии. Целта им
е да развиват не само умения, а и да активизират
въображението на учениците. Те въвеждат децата
в дадена роля, чрез която да търсят решение на
задача или проблем или да създадат краен продукт (брошура, албум, презентация и др.). В центъра на вниманието при този тип уроци е приемането от ученика на нова идентичност, поставянето
му в житейска ситуация, чрез която се развива
способността за по-добро разбиране на другия,
насочва се неговото внимание към нови отношения и поведение, обогатява се неговият опит за
социален живот. Предложените роли дават възможност на ученика да се изяви и като творец на
основата на това, което знае и може.

Уроци за преговор и обобщение. Уроците за
преговор и обобщение са насочени към актуализиране на изученото, като едновременно с това са
поставени нови акценти в актуализираната информация. Те са разработени в табличен вид според
акцентите в учебната програма – държава, общес
тво и всекидневие, културно наследство, църква
и религия. Към тях са поставени задачи, които са
подредени така, че да изискват както репродуктивна, така и творческа/изследователска дейност.
Пример:
1. Опишете по свой избор:
– един ден в средновековния град от името на
занаятчия, търговец и студент.
2. Отговорете писмено на въпроса: Постижима
ли била мечтата на цар Симеон да създаде нова
империя и да стане цар (василевс) на българи и
ромеи? Обем – 1 страница.
Уроците за преговор и обобщение имат за цел
развиването на умения за систематизиране и на
научните факти. Те се отличават със своята по-голяма степен на абстрактност и затова конструирането им в учебника е насочено към акцент върху
най-важните закономерности, връзките и взаимодействията.

Уроци за контрол. Уроците за контрол – начален (за установяване на входящото равнище в
началото на учебната година), годишен (за установяване на изходящото равнище в края на учебната година) и тематични, включват въпроси, които кореспондират с проектираните в програмата
очак
вани резултати. Разработените в учебника
уроци от този тип са насочени към реализирането
на самоконтрол или решаването на въпросите и
задачите като домашна работа за подготовка на
предвидения от учителя контрол в клас. Препоръчително е учителят да уведоми учениците за предстоящия контрол и възможността да се подготвят
за него чрез задачите в учебника. В тях въпросите и задачите са със структуриран отговор, за
да се улесни самопроверката. Те включват проверка на фактическия материал (знания за понятия, събития, исторически личности, хронология),
работа с изображения и текстове, разбиране на
историческите събития, умение за бързо ориентиране по историческа карта. Действителният контрол може да се реализира чрез предложените в
книгата за учителя варианти на тестове или чрез
изготвени такива от самия учител. Задачите в тях
трябва да изпълняват диагностични и обучаващи
функции. Чрез предложените тестове се проверяват постиженията на учениците в познавателния
процес, личностните им постижения и ценностна
ориентация.
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Примерно годишно разпределение на темите
от учебното съдържание по история и цивилизации за 6. клас
Вид на
урока

Календар
Тема
СедМемисец
ца
1
2
3
1
IX
Наследството на
древните
цивилизации

НЗ
4

Друг

Компетентности
като очаквани резултати от обучението

5
НП
Преговор на изученото в 5. клас
1 уч.
час

6

2

IX

Тест: входящо
равнище

2

IX

От гибелта на Рим НЗ
до откриването на 1 уч.
Америка
час

3

X

Хронологични граници и източници
на средновековната епоха

3

X

Великото
преселение на
народите

НЗ
1 уч.
час

Определя причини и последици от Великото преселение на народите.
Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически
събития чрез ИКТ.

4

Х

Империята на
Новия Рим Византия

НЗ
1 уч.
час

Използва пространствени ориентири при локализирането на Византия.
Описва формата на държавно управление на Византия.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Описва исторически личности по зададени показатели – Юстиниан I.
Търси и подбира информация по зададени показатели за личности
чрез ИКТ.

4

Х

Франкската
държава и
империя

НЗ
1 уч.
час

Използва пространствени ориентири при локализирането на франкската държава.
Открива причини и последици от създаването на средновековните
държави.
Описва формата на държавно управление на франкската държава.
Познава най-значимите военни конфликти през периода V – XI в.
Описва исторически личности по зададени показатели – Карл Велики.
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К
Проверка на знания и умения, формирани в 5. клас
1 уч.
час
Използва хронологични и пространствени ориентири при определяне
на епохата на Европейското и Българското средновековие.
Разпознава основни черти на епохата на Средновековието.

У
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
1 уч. исторически събития.
час Извлича информация от изображения.

Нови понятия

7

Средновековие/Средни
векове,
Църква,
мисионер,
езичество,
папа, патриарх,
ислям,
народност

Контекст и дейности

8

9

Работа с линия на времето.
Разпознаване на исторически личности и понятия по зададени белези.

Устно
Самооценяване

Работа с исторически източници, линия на времето, исторически понятия и личности.

Писмено
Тестови задачи
за проверка на
входящо равнище

10

Работа с линия на времето и историческа карта.
Писмено
Примери за изучени събития от средновековната история на България.
Устно
Разпознаване на основни черти на средновековната епоха.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Работа с линия на времето.
Свързване на изображения с исторически събития и периоди.
Съставяне на кратък писмен текст.
варвари

Методи и форми Забена оценяване
лежка

Писмено
Самооценяване

Извличане на информация от различни исторически източници.
Устно
Разпознаване на понятия по зададени белези.
Разграничаване на причини и последици за историческо събитие.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
Формулиране на критерии за описание на формата на управление на Устно
Византия.
Описание на историческа личност по зададени показатели – Юстиниан I.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Отриване на причините и последиците от създаването на франкската дър- Устно
жава.
Писмено
Сравняване на формата на управление на Византия и франкската дър- Самооценяване
жава.
Описание на историческа личност по зададени показатели – Карл Велики.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
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1

2

3

4

5

6

5

Х

Арабският халифат НЗ
1 уч.
час

5

Х

Средновековните
държави (V – XI в.)

6

Х

Славянският свят

НЗ
1 уч.
час

Открива причини и последици от създаването на средновековните държави.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически
процеси чрез ИКТ.

6

Х

Създаване и
укрепване на
българската
държава

НЗ
1 уч.
час

Използва пространствени ориентири при локализирането на България.
Открива причини и последици от създаването на средновековните държави.
Описва формата на държавно управление на България.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Познава най-значимите военни конфликти през периода V – XI в.
Описва исторически личности по зададени показатели – Аспарух и Тервел.
Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически
събития и процеси чрез ИКТ.
Разпознава паметници от епохата с национално значение: Мадарския
конник.

7

XI

Силата на
НЗ
българските ханове 1 уч.
час

Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Познава най-значимите военни конфликти през периода V – XI в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Описва исторически личности по зададени показатели – Крум.
Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически
процеси чрез ИКТ.

7

XI

Българската държава: владетел,
управление, институции (VII – XI в.)

8

XI

Покръстване на
българите
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Използва пространствени ориентири при локализирането на Арабския
халифат.
Открива причини и последици от създаването на средновековните държави.
Описва формата на държавно управление на Арабския халифат.
Познава най-значимите военни конфликти през периода V – XI в.

У
Открива причини и последици от създаването на средновековните държави.
1 уч. Описва и обяснява политически промени по зададени показатели.
час Извлича информация от писмени документи, карти и изображения.
Описва живота на исторически личности по зададени показатели.
Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени
опори.

У
Описва живота на исторически личности по зададени показатели.
1 уч. Извлича информация от писмени документи, карти и изображения и
час схеми.
НЗ
1 уч.
Час

Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Описва исторически личности по зададени показатели – Борис I.
Дава примери за влиянието на българската средновековна култура в
славянския свят.

7
халиф,
„свещена
война“

8

9

10

Отриване на причините и последиците от създаването на Арабския хали- Устно
фат.
Писмено
Сравняване на географското положение и стратегически предимства на
Византия, Франкската империя и Арабския халифат.
Характеризиране на отношенията между Византия и Арабския халифат;
между Франкската империя и Арабския халифат.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
Работа с историческа карта – съпоставяне на географско положение и Писмено
граници на средновековни държави.
Самооценяване
Създаване на исторически портрет на владетел.
Попълване на сравнителна таблица за Византия, франкската държава и
Арабския халифат.

хазари и
маджари,
княз

Формулиране на причини и последици от създаването на славянските
държави в Европа.
Откриване на прилики и разлики между тях.
Работа с историческа карта – сравняване на географско положение и
предимства.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Устно
Оценяване на
самостоятелното
учене

хан/кан

Формулиране на причини за създаване на българската държава.
Използване на пространствени ориентири за характеризиране на географското положение на Старата Велика България и Дунавска България.
Описание на историческа личност по зададени показатели – хан Аспарух
и хан Тервел.
Изработване на презентация.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Устно
Писмено
Оценяване на
самостоятелното
учене

Сравняване на формата на управление на българската държава и Византия.
Даване на примери за дипломатически успехи на българските владетели.
Описание на битка по зададени опори.
Самостоятелно търсене на информация по зададени показатели.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Устно
Оценяване на
самостоятелното
учене

Самостоятелно формулиране на въпроси към изображение.
Изработване на схема.

Устно
Писмено
Оценяване на
самостоятелното
учене
Устно

архиепископ

Разчитане на различни исторически източници.
Даване на примери за дипломатически успехи на българските владетели
и съпоставяне на последиците от тях.
Описание на историческа личност по зададени показатели – княз Борис I.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
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1

2

3

4

5

6

8

XI

Могъщество на
България при
цар Симеон

НЗ
1 уч.
час

Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Познава най-значимите военни конфликти през периода V – XI в.
Описва исторически личности по зададени показатели – Симеон.

9

XI

Залез и гибел на НЗ
Първото Българско 1 уч.
царство
час

Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Познава най-значимите военни конфликти през периода V – XI в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Описва исторически личности по зададени показатели – Самуил.
Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически
процеси чрез ИКТ.

9

XI

Летопис на
Крумовата
династия

10

XI

Възход на
Византия при
Македонската
династия

НЗ
1 уч.
час

Описва формата на държавно управление на Византия.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Познава най-значимите военни конфликти през периода V – XI в.

10

XI

Западноевропейс
кото общество –
духовници, воини,
селяни

НЗ
1 уч.
час

Обяснява основни характеристики на трите съсловия в западноевропейското общество чрез източници от епохата.
Обяснява системата на васалитета в Западна Европа.
Извлича информация от различни исторически източници за всекидневието на средновековните хора.

11

XII

Един ден в
Константинопол.
Общество и
всекидневие във
Византия

НЗ
1 уч.
час

Извлича информация от различни исторически източници за всекидневието на средновековните хора.
Дава примери за празници, обичаи и развлечения на хората през Средновековието.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели за културно наследство от епохата.

11

XII

Общество и
всекидневие на
българите
(VII – XI в.)

НЗ
1 уч.
час

Описва промени в българското общество в резултат на покръстването.
Извлича информация от различни исторически източници за всекидневието на средновековните хора.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели за
културно наследство от епохата.
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ПД Използва хронологични ориентири при описание на исторически съби1 уч. тия.
час Извлича информация от писмени документи и схеми.
Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени
опори.

7

8

9

10

Работа с историческа карта – описание и сравнение на границите на Устно
българската държава през IX – X в.
Писмено
Описание на битка по зададени показатели.
Описание на историческа личност по задени показатели – Симеон.
Работа с линия на времето.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
ерес

Работа с историческа карта – описание и сравнение на границите на Устно
българската държава в началото и в края на X в.
Писмено
Описание на битка по зададени показатели.
Оценяване на
Описание на историческа личност по задени показатели – Самуил.
самостоятелното
Работа с линия на времето.
учене
Разчитане на исторически източници.
Самостоятелно формулиране на изводи – причини за завладяване на
България от Византия.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
Съставяне на родословно дърво на Крумовата династия.
Писмено
Съставяне на кратък писмен отговор на исторически въпрос по зададени
опори.

стратиоти

Сравнение на държавното управление на Юстинианова Византия и това
при Македонската династия.
Откриване на разлики и формулиране на промени.
Систематизиране на информация в таблица.
Работа с историческа карта – описание на граници.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Устно
Писмено
Оценяване на
самостоятелното
учене

феод, васал,
сеньор,
васалитет,
съсловие,
рицар,
привилегия

Разчитане и описание на схема за структурата на феодалното общество. Устно
Разчитане на писмени документи и изображения.
Разпознаване на исторически понятия по зададени белези.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
Работа с историческа карта – описание на стратегическите предимства
на Константинопол.
Разчитане и описание на схема за структурата на византийското общество.
Откриване на настъпилите промени при сравнение с предишен период.
Разчитане на картосхема и самостоятелно формулиране на изводи.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Устно
Оценяване на
самостоятелното
учене

Разчитане и описание на схема за структурата на българското общество.
Формулиране на изводи за настъпилите промени след покръстването на
българите. Самостоятелно търсене на информация в библиотека.
Извличане на информация от различни исторически източници за всекидневието на българите.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Устно
Писмено
Оценяване на
самостоятелното
учене
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12

XII

Средновековното
общество

12

XII

Културно
наследство на
християнска
Европа
(V – XI в.)

НЗ
1 уч.
час

Разпознава достижения на средновековните цивилизации.
Разпознава паметници от епохата със световно културно значение:
църквата „Св. София“ в Константинопол.

13

XII

Делото на св. св.
Кирил и Методий.
„Златният век“
на българската
култура

НЗ
1 уч.
час

Разпознава паметници от епохата с национално значение: „Златната
църква“ в Преслав.
Обяснява по зададени показатели делото на св. св. Кирил и Методий и
техните ученици.
Посочва български книжовници и книжовни школи.
Дава примери за влиянието на българската средновековна култура в
славянския свят.

13

XII

Славянската
писменост – част
от културното
богатство
на Европа

14

XII

Християнската
църква (IV – XI в.)

НЗ
1 уч.
час

Описва разпространението и утвърждаването на християнството.
Познава основни елементи на християнството.
Дава примери за отношенията между Църквата и държавата в Изтока
и Запада.
Описва по зададени показатели ролята на Църквата в живота на средновековния човек.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели за културно наследство от епохата.

14

I

Възникване и
разпространение
на исляма

НЗ
1 уч.
час

Описва разпространението и утвърждаването на исляма.
Познава основни елементи на исляма.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели за културно наследство от епохата.

15

I

Християнство
и ислям – два
съжителстващи и
сплитащи се свята

ПД Посочва ценности, общи за християнството и исляма.
1 уч. Дава примери за светци покровители на България и на Европа.
час Описва появата и развитието на религии и техни основни елементи.
Извлича информация от писмени документи и изображения.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

15

I

Средновековна
Европа и
българите
(V – XI в.)

ОП
Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно
1 уч. управление.
час Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Обяснява основни исторически понятия и посочва примери за тях.
Описва и разпознава паметници на националната и световната култура.
Описва появата и развитието на религии и техни основни елементи.
Извлича информация от карти, схеми, картини и др.
Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос по зададени опори.

22

ПД Описва и обяснява стопански промени по зададени показатели.
1 уч. Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
час Извлича информация от писмени документи и изображения.
Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.

У
Описва и обяснява духовни промени по зададени показатели.
1 уч. Описва живота на исторически личности по зададени показатели.
час Извлича информация от писмени документи, карти и изображения.
Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

7

8

9

10

Устно и писмено описание на празниците, обичаите и развлеченията на Писмено
хората през Средновековието.
Съставяне на кратка летописна бележка за появата на богомилската ерес
сред българите.
икона,
Магнаурска
школа

Свързване на изображения с тяхната принадлежност към византийското
и западноевропейското културно наследство.
Извличане на информация от различни исторически източници.
Създаване на презентация по зададени показатели.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

мисия,
кирилица,
книжовна
школа,
„Златен век“

Разпознаване и описание на национални културни паметници – „Златната Устно
църква“.
Писмено
Описание по зададени опори на делото на св. св. Кирил и Методий.
Свързване на български книжовници с книжовни школи.
Даване на примери за влиянието на българската средновековна култура
върху съседна Сърбия, Русия и др.
Сравнение на „Златния век“ при Симеон с културното възраждане при
Карл Велики.
Решаване на задачи от тетрадката и електронния вариант на учебника.
Разпознаване и употреба при създаване на кратки надписи с глаголически букви.
Самостоятелно търсене на информация в библиотека.
Извличане и съпоставяне на информация от историческа карта и литературно произведение.

епископ,
манастир,
католицизъм,
православие

Устно
Оценяване на
самостоятелното
учене

Писмено
Оценяване на
самостоятелното
учене

Описание на основните елементи на християнската религия.
Устно
Формулиране на разлики в отношенията между държава и Църква в Из- Самооценяване
тока и Запада.
Описание на ролята на Църквата в средновековното общество по зададени опори.
Извличане на информация от различни исторически източници.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Коран, джамия Описание на основните елементи на исляма.
Устно
Открояване на ценности, общи за християнството и исляма.
Извличане на информация от различни исторически източници.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
Проектна групова и индивидуална работа – създаване на брошура.
Разпознаване на светци покровители на България и Европа.

Оценяване на
самостоятелното
учене и участие в
проектна работа

Работа с линия на времето.
Устно
Разпознаване на исторически личности и понятия по зададени белези.
Писмено
Създаване на кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени Самооценяване
опори.
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16

I

Тест: тематична
проверка

16

I

Норманските
завоевания.
Централизация
на Английското
кралство

НЗ
1 уч.
час

Дава примери за централизацията на държавната власт в Англия.
Описва исторически личности по зададени показатели – Уилям I Завоевателя.
Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически
събития чрез ИКТ.
Разпознава представителни съсловни органи в Англия.

17

I

Централизация на
Френското
кралство

НЗ
1 уч.
час

Дава примери за централизацията на държавната власт във Франция.
Познава значими военни конфликти през периода XII – XV в.
Разпознава представителни съсловни органи във Франция.

17

I

Кръстоносните
походи

НЗ
1 уч.
час

Разграничава причини и последици от кръстоносните походи.
Познава значими военни конфликти през периода XII – XV в.
Извлича информация от различни източници за дейността на рицарски
и монашески ордени.
Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически
събития чрез ИКТ.

18

I

Кръстоносните
походи –
разделените
християни и
мюсюлмани

18

II

Българите под
НЗ1
византийска власт уч.
час

Извлича информация от различни източници за развитието на българската държава.
Посочва резултати от стопански и културни взаимодействия на българите с други европейски народи.

19

II

Възстановяване
на Българското
царство
от Петър и Асен

Разбира ролята на династията на Асеневци за възстановяването на
Българското царство.
Извлича информация от различни източници за развитието на българската държава.
Познава значими военни конфликти през периода XII – XV в.

24

К
Проверка на равнището на знанията и уменията за средновековна
1 уч. Европа и българите (V – XI в.)
час

ПД Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
1 уч. исторически събития.
час Извлича информация от писмени документи и изображения.
Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени
опори.

НЗ
1 уч.
час

7

8
Работа с исторически източници, линия на времето, исторически понятия и личности.

9

10

Писмено
Формиращо
Тестови задачи за
тематична проверка на знанията
и уменията

харта

Описание на процеса на централизация на държавната власт в Англия – Устно
свързване на промени с владетели.
Описание на ролята на норманското завоевание – Уилям I Завоевателя.
Разпознаване на исторически понятия по зададени белези.
Разчитане на историческа карта и схема.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

кръстоносни
походи,
кръстоносци,
монашеско-рицарски орден

Описание на процеса на централизация на държавната власт във Франция Устно
– свързване на промени с владетели.
Самооценяване
Даване на примери за сражения от хода на Стогодишната война.
Разпознаване на исторически понятия по зададени белези.
Разчитане на историческа карта и схема.
Описание на историческа личност по зададени опори – Жана д’Арк.
Решаване на задачи от тетрадката и електронния вариант на учебника.

Свети земи,
селджукски
турци,
поклонник, дож

Характеризиране на причините за кръстоносните походи.
Устно
Даване на примери за сражения от хода на кръстоносното движение.
Писмено
Самостоятелно формулиране на промени в западноевропейското общество, настъпили вследствие на кръстоносното движение.
Характеризиране на промени в отношенията между католици и православни християни.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
Създаване на кратък разказ/описание на събития от позицията на участ- Писмено
Самооценяване
ник в тях.
Оценяване на
Сравняване на писмени документи и формулиране на изводи.
самостоятелното
учене

узи, печенеги и
кумани

Характеризиране на ролята на вярата за опазване на българската народ- Устно
ност под византийска власт.
Писмено
Описание на мястото на новите християнски светци във вярата на българите.
Описание на антивизантийската насоченост на богомилството през ХІІ –
ХІІІ в.
Сравняване и попълване на таблица за въстанията на Петър Делян и
Георги Войтех.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
Характеризиране на ролята на династията на Асеневци за възстановява- Устно
нето на Българското царство.
Самооценяване
Описание на причините за въстанието на Петър и Асен.
Характеризиране на дипломатическите усилия на Асеневци за признаване
на възстановената българска държава.
Работа с линия на времето – проследяване на етапите на възстановяване
на българската държава.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
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19

II

Цар Калоян,
Византия,
Папството и
кръстоносците

НЗ
1 уч.
час

Разбира ролята на династията на Асеневци за възстановяването на
Българското царство.
Извлича информация от различни източници за развитието на българската държава.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Познава значими военни конфликти през периода XII – XV в.
Описва исторически личности по зададени показатели – Калоян.

20

II

България –
водеща сила в
Европейския
югоизток

НЗ
1 уч.
час

Разбира ролята на династията на Асеневци за възстановяването на
Българското царство.
Извлича информация от различни източници за развитието на българската държава.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Познава значими военни конфликти през периода XII – XV в.
Описва исторически личности по зададени показатели – Иван Асен II.

20

II

Военните победи
на българите
(XII – XIII в.)

21

II

Българското
царство между
възход и упадък

НЗ
1 уч.
час

Извлича информация от различни източници за развитието на българската държава.
Описва исторически личности по зададени показатели – Иван Александър.
Проследява по карта османското завоевание на българските земи.

21

II

Завладяване на
България и
Балканите от
османците

НЗ
1 уч.
час

Извлича информация от различни източници за развитието на българската държава.
Познава значими военни конфликти през периода XII – XV в.
Проследява по карта османското завоевание на българските земи.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

22

III

Възникване и
облик на
средновековните
градове

НЗ
1 уч.
час

Посочва причини за възхода на градовете.
Описва основни дейности на градските жители на основата на различни
исторически източници.
Разпознава промени, настъпили в западноевропейското общество през
XV в.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

26

У
Познава значими военни конфликти през периода XII – XV в.
1 уч. Използва хронологични и пространствени ориентири при описание
час на исторически събития. Извлича информация от писмени документи,
картосхема и изображения.

7
кардинал, уния

8

9

10

Характеризиране на ролята на цар Калоян за превръщането на България Устно
в значим политически фактор в Европа в началото на ХІІІ в. Описание Писмено
на основните военни и дипломатически успехи на българския владетел.
Описание на унията с Папството като събитие с предимно политически
характер.
Описание на битката при Адрианопол по зададени опори. Решаване на
задачи от тетрадката по история и електронния вариант на учебника.
Работа с линия на времето – събития от политиката на цар Иван Асен ІІ
за превръщане на България в доминиращ фактор в Югоизточна Европа.
Описание на битката при Клокотница по зададени опори.
Описание на личността на българския владетел по зададени показатели.
Даване на примери за средствата, с които българският владетел постига
своите цели.
Разчитане на схема – описание на управлението на българската държава
по времето на Иван Асен II.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Устно
Оценяване на
самостоятелното
учене

Съпоставяне на информация от писмен документ и картосхема.
Описание на битка по зададени опори.
Писмен и устен отговор на исторически въпрос по зададени опори.

Писмено
Самооценяване

Характеризиране на последиците за българската държава от татарското Устно
нашествие.
Даване на примери за дипломатически и военни успехи на цар Иван
Александър.
Описание на личността на българския владетел по зададени показатели.
Работа с историческа карта – формулиране на причините, довели до разделянето на Българското царство на три по-малки държави.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

цех,
кредит,
банка

Формулиране на причините и последиците от османското завоевание на
българските земи и Балканите.
Работа с историческа карта и линия на времето – проследяване на основни
събития от османското завоевание на българските земи.
Разчитане и сравняване на информация от писмени исторически документи.
Самостоятелно търсене на информация за битката при Никопол.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Устно
Самооценяване
Оценяване на
самостоятелното
учене

Формулиране на причините за възхода на средновековните градове.
Описание на основните дейности на градските жители на основата на
различни исторически източници.
Описание на основните елементи на средновековния град на основата на
миниатюри от епохата.
Разпознаване на исторически понятия по зададени белези.
Самостоятелно търсене на информация за панаири, градски архитектурни
паметници и др.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Устно
Оценяване на
самостоятелното
учене
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23

III

Разходка в
средновековния
град

23

III

Обществени
промени в
Западна Европа и
Византия
(XII – XIV в.)

НЗ
1 уч.
час

Описва основни дейности на градските жители на основата на различни
исторически източници.
Представя по зададени показатели ролята на мъжа и жената в общес
твото.
Разпознава промени, настъпили в западноевропейското общество през
XV в.

24

III

Българското
общество
(XII – XIV в.)

НЗ
1 уч.
час

Посочва положителните резултати от стопански и културни взаимодействия на българите с други европейски народи.
Описва всекидневието на българското население на основата на различни исторически източници.
Извлича информация от изображения и схеми.
Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени
опори.

24

III

Средновековните
общества
(XII – XIV в.)

25

III

Западноевропейс
ко средновековно
културно
наследство

25

III

Културно
НЗ
наследство на
1 уч.
Византия и
час
византийския свят

28

ПД Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
1 уч. исторически събития.
час Извлича информация от писмени документи, картосхема и изображения.
Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени
опори.

У
Извлича информация от писмени документи и изображения.
1 уч. Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.
час

НЗ
1 уч.
час

Описва ролята на университетите като средища на ново образование.
Описва характерни паметници на световната култура.
Дава примери за взаимни влияния между различни култури.

Описва характерни паметници на световната култура.
Дава примери за взаимни влияния между различни култури.
Дава примери за православни книжовни и културни центрове.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

7

8

9

10

Съставяне на писмен и устен разказ за уредбата на средновековния град. Устно
Разчитане на разнообразни исторически източници.
Писмено
Систематизиране на историческа информация.

буржоа,
динати,
трубадур

Описание на уредбата на западноевропейското общество през Среднове- Устно
ковието и на отношенията между трите съсловия.
Самооценяване
Даване на примери за промени, настъпили в западноевропейското общество през ХІV – ХV в. и за ролята на третото съсловие.
Разпознаване на представителните съсловни органи в Западна Европа.
Характеризиране на противоречията във византийското общество.
Сравнение на западноевропейското и византийското общество през ХІІІ –
ХІV в. и посочване на причините за упадъка на Византия.
Разпознаване на понятията буржоа, динати, трубадур по зададени белези.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
Описание на пирамидата на средновековното българско общество и отно- Устно
шенията между трите обществени групи чрез схема на с. 115.
Писмено
Описание на задълженията на обществените групи.
Описание на всекидневието на българското население на основата на
изображения от епохата и възстановки.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
Описание на структурата на средновековното общество и ролята на же- Писмено
ната в него.
Описание на всекидневието на хората през Средновековието.
Изработване на схеми и сравняване на структурата на западноевропейското, византийското и българското общество.

катедрала,
фарс

Описание на християнския характер на западноевропейската култура през Устно
Средновековието и обвързаността є с Църквата.
Самооценяване
Разпознаване на паметници на романското и готическото изкуство.
Описание на достиженията и особеностите на средновековната музика и
театър.
Даване на примери за средновековни европейски университети и тяхната
роля като средища на модерно образование.
Разпознаване на най-важните открития на Европейското средновековие.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Ренесанс

Даване на примери за силното влияние на византийската култура и православието на Балканите и в Русия.
Описание на ролята на Московското княжество (Руското царство) като
продължител на византийската имперска доктрина.
Даване на примери за византийското влияние върху иконописта, църковната архитектура, съхранението на книжовното наследство от Античността.
Даване на примери за византийското влияние върху Ренесанса в Италия.
Разпознаване на понятието Ренесанс по зададени белези.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

Устно
Оценяване на
самостоятелното
учене
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26

IV

Българско
средновековно
културно
наследство

НЗ
1 уч.
час

Разпознава паметници на националната култура със световно значение:
Боянска църква, Лондонско четвероевангелие, Ивановски скални църкви,
църквите в Несебър.
Дава примери за православни книжовни и културни центрове.
Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени
опори.

26

IV

Църквата и
религията в
живота на
средновековния
човек

НЗ
1 уч.
час

Открива разлики между православието и католицизма.
Разбира ролята на поклонничеството за културния обмен между хората.
Дава примери за гонения между еретици и друговерци.

27

IV

Средновековното
европейско нас
ледство в световната култура

ПД Търси и подбира примери чрез ИКТ за паметници на романското и го1 уч. тическото изкуство.
час Описва характерни паметници на националната и световната култура.

27

IV

Европа и
българите
(XII – XV в.)

ОП
Дава примери за централизация на държавната власт в Западна Европа.
1 уч. Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
час исторически събития.
Обяснява основни исторически понятия и посочва примери за тях.
Описва и разпознава паметници на националната и световната култура.
Описва развитието на религии и техни основни елементи.
Извлича информация от карти, схеми, картини и др.
Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос по зададени
опори.

28

IV

Тест: тематична
проверка

К
Проверка на равнището на знанията и уменията за Европа и българите
1 уч. (XII – XV в.)
час

28

IV

Империята на
османските
султани

30

НЗ
1 уч.
час

Използва пространствени ориентири за определяне на границите на
Османската империя и българското пространство в нея.
Описва устройството на Османската империя.
Описва мястото на българите в системата на османската държава.

7

8

9

10

Разпознаване на паметници на националната култура със световно значе- Устно
ние – стенописите от Боянската църква, Лондонското четвероевангелие, Писмено
Ивановските скални църкви, църквите в Несебър.
Даване на примери за православни книжовни и културни центрове – Света гора на Атон, Рилски манастир, Бачковски манастир, манастирите от
Търновската Света гора.
Описание на значението на дейността на Патриарх Евтимий Търновски.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
аскетизъм,
монашески
орден

Откриване на разлики между православието и католицизма и съпоставяне Устно
на религиозните им практики.
Писмено
Извличане на информация от различни източници за дейността на рицарски и монашески ордени.
Даване на примери за ролята на поклонничеството за културния обмен
между хората.
Работа с историческа карта – проследяване на основните поклоннически
маршрути през Средновековието.
Даване на примери за гонения на еретици и друговерци.
Разпознаване на понятията аскетизъм и монашески ордени по зададени
показатели.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.
Изработване на албум за средновековното европейско и българско кул- Оценяване на
турно наследство.
самостоятелното
Изработване на електронен вариант на албума.
учене
Самооценяване
Работа с линия на времето.
Устно
Разпознаване на исторически личности и понятия по зададени белези.
Писмено
Създаване на кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени Самооценяване
опори.

Работа с исторически източници, линия на времето, исторически понятия Писмено
и личности.
Формиращо
Тестови задачи за
тематична проверка на знанията
и уменията
султан,
везир,
еничари,
спахии,
кадия,
рая

Работа с историческа карта – описание на границите на Османската дър- Устно
жава и българското пространство в нея.
Описание на устройството на Османската империя чрез схемата на с.
135.
Описание на мястото на българите в системата на османската държава.
Разпознаване на понятията султан, везир, еничари, спахии, кадия, рая
по зададени белези.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

31
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29

IV

Непокорните
българи

29

V

Българите срещу
османската власт

30

V

Общество и
всекидсневие на
българите
(XV – XVII в.)

НЗ
1 уч.
час

Познава основни характеристики на стопанския и обществения живот
в селото и града.
Разбира ролята на семейството и рода за съхраняването на народността.

30

V

Българите и
НЗ
другите – контакти 1 уч.
и конфликти
час

Проследява на карта преселванията от и към българските земи.
Описва процесите на ислямизация и техните резултати.
Дава примери от всекидневието за традициите на различните религиозни общности в българските земи.

31

V

Всекидневие на
религиозните групи
в българските
земи

31

V

Живите традиции
на българската
култура

32

НЗ
1 уч.
час

Описва мястото на българите в системата на османската държава.
Представя съпротивителните действия на българите срещу османската
власт.
Търси и подбира информация по зададени показатели чрез ИКТ за исторически личности през XV – XVII в.

ПД Извлича информация от писмени документи с различен произход.
1 уч. Описва и обяснява политически и духовни промени по зададени покачас затели.

ПД Дава примери от всекидневието за традициите на различните религиоз1 уч. ни общности в българските земи.
час Дава примери за взаимни влияния между различни култури.
Описва появата и развитието на религии и техни основни елементи.
НЗ
1 уч.
час

Дава примери за културите на християнството и исляма по зададени
показатели.
Дава примери за пресъздаване на исторически събития във фолклора.
Установява асинхронност между българското и европейското културно
развитие.

7
хайдути

8
Описание на съпротивителните действия на българите срещу османската власт.
Даване на примери за ролята на старата българска аристокрация за първите антиосмански действия в началото на ХV в.
Даване на примери за ролята на хайдутите като закрилници на народа от
произволите на османската власт.
Формулиране на факторите, причини и последици за българските антиосмански въстания.
Разпознаване на понятието хайдути по зададени белези.
Систематизиране на информация в таблица.
Самостоятелно търсене на информация.
Решаване на задачи от тетрадката и електронния вариант на учебника.

9

10

Устно
Писмено
Оценяване на
самостоятелното
учене

Извличане на информация от български, османски и европейски документи. Устно
Съпоставяне на информацията и формулиране на изводи.
Оценяване на
Самостоятелно търсене на документи за българските въстания.
самостоятелното
учене
община, еснаф, Характеризиране на стопанския и обществения живот в селото и града.
Устно
седянка, курбан, Даване на примери за ролята на селските общини през ХV – ХVІІ в.
събор, мегдан, Описание на основните данъчни задължения на българите под османска
чаршия
власт.
Характеризиране на етническото, езиковото и религиозното многообразие в градовете.
Даване на примери за ролята на семейството, рода и селището за съхраняването на народността.
Разпознаване на понятията община, еснаф, седянка, курбан, събор,
мегдан, чаршия по зададени показатели.
Решаване на задачи от тетрадката и електронния вариант на учебника.
дискриминация,
толерантност

Работа с историческа карта – проследяване на преселванията от и към Устно
българските земи.
Самооценяване
Описание на процесите на ислямизация и техните резултати.
Даване на примери за ролята на семейството и рода за съхраняването
на народността.
Даване на примери за традициите на различните религиозни общности в
българските земи.
Разпознаване на понятията дискриминация и толерантност по зададени
белези.
Изработване на постери.
Решаване на задачи от тетрадката и електронния вариант на учебника.
Описание на промените в състава на населението в българските земи
през XV – XVII в.
Описание на всекидневието на християни, мюсюлмани и евреи.
Разчитане на разнообразни източници на историческа информация.
Систематизиране на историческа информация в таблица.

дамаскини

Устно
Писмено
Оценяване на
самостоятелното
учене

Даване на примери за културна принадлежност по зададени показатели. Устно
Описание на ролята на манастирите и килийните училища за опазването
на българската културно-книжовна традиция.
Даване на примери за исторически събития, пресъздадени във фолклора.
Работа с хронологична линия – установяване на асинхронност между
българското и европейското културно развитие.
Търсене на информация по зададени показатели за центрове на българската култура през ХV – ХVІІ в.
Разпознаване на понятието дамаскини по зададени белези. Решаване на
задачи от тетрадката по история и електронния вариант на учебника.
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32

V

Православната
вяра – опора на
българския народ

32

V

Християнската
вяра, манастирите
и новите светци
мъченици

У
Обяснява по зададени показатели ролята на манастирите за съхраня1 уч. ване на българския народ през XV – XVII в.
час Посочва примери за светци мъченици на християнската вяра.
Извлича информация от писмени документи, карта и изображения.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.
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VI

Българите под
османска власт
(XV – XVII в.)

ОП
Описва устройството на Османската империя.
1 уч. Описва мястото на българите в системата на османската държава.
час Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Обяснява основни исторически понятия и посочва примери за тях.
Описва и разпознава паметници на националната и световната култура.
Описва развитието на религии и техни основни елементи.
Извлича информация от карти, схеми, картини и др.
Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос по зададени
опори.

33

VI

Тест: тематична
проверка

К
Проверка на равнището на знанията и уменията за българите под ос1 уч. манска власт (XV – XVII в.)
час

34

VI

Средновековната
епоха

ГП
Преговор на изученото в 6. клас
1 уч.
час

34

VI

Тест: изходящо
равнище

К
Проверка на знания и умения, формирани в 6. клас.
1 уч.
час

Посещение на
музеи и музейни
сбирки
Работа в
библиотека

34

НЗ
1 уч.
час

Разбира ролята на християнската религия за съхраняване на българската народност.
Обяснява по зададени показатели ролята на манастирите за съхраняване на българския народ през XV – XVII в.
Посочва примери за светци мъченици на християнската вяра.
Търси и подбира информация чрез ИКТ за центрове на българската
култура през XV – XVII в.

7
зограф

8
Даване на примери за ролята на християнската религия за съхраняване
на българската народност.
Даване на примери за ролята на Църквата за обединение на балканските
християни.
Описване на значението на Рилския манастир като общобългарски духовен център.
Характеризиране по зададени показатели на ролята на манастирите за
съхраняване на българския народ.
Даване на примери за нови светци мъченици за християнската вяра.
Разпознаване на понятието зограф по зададени белези.
Решаване на задачи от тетрадката по история и електронния вариант на
учебника.

9

10

Устно
Оценяване на
самостоятелното
учене

Работа с историческа карта – съпоставяне на манастирите преди и след Устно
османското завоевание и на районите, в които са възникнали.
Оценяване на
Сравняване на информация от различни исторически източници.
самостоятелното
Изработване на постер и мултимедийна презентация.
учене
Работа с линия на времето.
Устно
Разпознаване на исторически личности и понятия по зададени белези.
Писмено
Създаване на кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени Самооценяване
опори.

Работа с исторически източници, линия на времето, исторически понятия и личности.

Писмено
Формиращо
Тестови задачи за
тематична проверка на знанията
и уменията

Работа с линия на времето.
Устно
Разпознаване на исторически личности и понятия по зададени белези.
Писмено
Създаване на кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени Самооценяване
опори.
Работа с исторически източници, линия на времето, исторически понятия и личности.

Писмено
Тестови задачи за
проверка на изходящо равнище
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И
РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
ТЕМА 2: ОТ ГИБЕЛТА НА РИМ ДО
ОТКРИВАНЕТО НА АМЕРИКА – УРОК
ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. За границите на Средновековието
а) що е Средновековие?
б) периодизация на средновековната епоха
2. За историческото пространство на Средновековието
3. Християнството в средновековна Европа
4. Българската държава през Средните векове
5. Основни черти на средновековната епоха
а) в стопанския живот, политиката, администрацията
б) във всекидневието

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Използват хронологични и пространствени ориентири.
– Разпознават основни черти на средновековната епоха.
– Познават понятието Средновековие.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– Историята като наука за миналото;
– Историческата периодизация – ера, епоха, хилядолетие, век, година;
– Линията на времето.

Съдържател- Изяснява се значението на понятията Средни акценти новековие, Църква, мисионер, езичество,
папа, патриарх, ислям, народност.
Изяснява се същността на средновековната
епоха, нейната периодизация, начало и край.
Поставя се акцент върху ролята на християнството и Църквата в средновековна Европа.
Анализира се мястото на България в средновековния европейски свят.
Обясняват се основните черти на средновековната епоха.
Учебни
ресурси и
други
средства

Допълнител- Задачите от Работен лист № 2
ни задачи
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План на
урока

1. Чертане на линия на времето
2. Подреждане на събития върху линия на
времето
3. Свързване на изображения с области от
живота на хората и с миналото на българския народ
4. Свързване на изображения с античната
и средновековната епоха

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Познават хронологичните граници на
средновековната епоха
– Умеят да чертаят линия на времето.
– Познават понятията Праистория, Античност, Средновековие, Ново време,
Съвременност.

Учебник – работа с исторически карти,
линия на времето, изображения, статистически данни и рубриката „Личност от епохата“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Задачи за
контрол

ТЕМА 3: ХРОНОЛОГИЧНИ ГРАНИЦИ
ИЗТОЧНИЦИ НА
СРЕДНОВЕКОВНАТА ЕПОХА –
УРОК УПРАЖНЕНИЕ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– Историческата периодизация – ера, епоха, хилядолетие, век, година;
– Линията на времето;
– Разнообразните източници на историята;
– Разчитане на таблица.

Съдържател- Обясняват се правилата за съставяне на
ни акценти кратък писмен текст.
Изясняват се сродните на историята науки.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с линия на времето,
изображения и информация, систематизирана в таблица.

Допълнител- Даване на примери как науките, сродни
ни дейности на историята, помагат за изучаването на
Средните векове
Допълнител- Учениците да потърсят самостоятелно инни задачи
формация и изображение на българския
герб от „Стематография“ на Хр. Жефарович.
Задачи за
контрол

Задача 4. Б от учебника

ТЕМА 4: ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ
НА НАРОДИТЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Римската империя и варварите
а) раздвижването на хуните
б) готите нападнали балканските владения
на Византия
2. Атила – бичът божи
3. Създаване на варварските държави
а) кралствата на вестготите, вандалите и
остготите
б) взаимното проникване на варварския и
римския свят

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Определят причини и последици от Великото преселение на народите.
– Откриват причини и последици от създаването на варварските държави.
– Познават понятието варвари.
– Извличат информация от различни източници за Великото преселение на народите.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– Разделянето на Римската империя през
IV в.;
– Отношенията на Рим с варварите.
Прилагат се уменията за:
– Работа с историческа карта;
– Извличане на информация от писмени
документи и изображения.

Съдържател- Изяснява се значението на понятието варни акценти вари.
Обясняват се причините за разселването
на номадските азиатски племена към териториите на Римската империя.
Поставя се акцент върху ролята на Атила
и хуните за създаването на племенно обединение, контролиращо обширни земи от
Панония до Каспийско море.
Посочват се най-ранните варварски държави в Европа и се описват особеностите
в тяхното управление.
Обясняват се последиците от Великото
преселение на народите – положени били
основите на средновековна Европа.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта, изображения, писмени документи и
рубриката „Личност от епохата“ – Теодорих Велики

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
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Допълнител- Задачите от Работен лист № 4
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 5: ИМПЕРИЯТА НА НОВИЯ РИМ –
ВИЗАНТИЯ – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Константинопол – Новият Рим
2. Християнската империя
а) Византия и варварите
б) императорът и поданиците
3. Могъщество на Византия при Юстиниан I
(527 – 565 г.)
а) възстановяване на властта върху Средиземноморието
б) „Юстиниановият кодекс“

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Използват пространствени ориентири
при локализирането на Византия.
– Описват формата на държавно управление на Византия.
– Познават най-значимите военни конфликти през VI в.
– Описват историческа личност по зададени показатели – Юстиниан I.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– Разделянето на Римската империя и завладяването на Константинопол през 476 г.;
– Отношенията на Византия с варварите –
превръщането им в съюзници.
Прилагат се уменията за:
– Работа с историческа карта;
– Извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– Описание на историческа личност.

Съдържател- Обясняват се разликите между западните и
ни акценти източните провинции на Римската империя
и защо Рим постепенно западнал и бил
завладян от варварите.
Поставя се акцент върху ролята на Византия в средновековна Европа – християнска
империя, чиито владетели имали за свой
дълг опазването на вярата и покръстването
на езичниците.
Анализира се управлението на империята
и териториалното є разширение при император Юстиниан I. Поставя се акцент върху
неговата законодателна дейност.
Дава се пример за връзката между величието на Юстиниановата империя и амбициозната строителна дейност на владетеля.
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Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта,
изображения, писмени документи и рубриката „Знаете ли, че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 5
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да отговорят писмено на проб
лемния въпрос в началото на урока.

ТЕМА 6: ФРАНКСКАТА ДЪРЖАВА
И ИМПЕРИЯ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Възникване на Франкското кралство
а) Хлодвиг покръстил франките (496 г.)
б) първият сборник със закони
2. Времето на майордомите
а) реформата на Карл Мартел
б) разгром на арабите при Поатие (732 г.)
3. Империята на Карл Велики
а) провъзгласяването на Карл Велики за
император (800 г.)
б) управление на Франкската империя

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Откриват причини и последици от създаването на средновековните държави.
– Използват пространствени ориентири при
локализирането на Франкската държава.
– Описват формата на държавно управление на Франкската империя.
– Познават най-значимите военни конфликти през VIII в.
– Описват историческа личност по зададени показатели – Карл Велики.

ТЕМА 7: АРАБСКИЯТ ХАЛИФАТ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– Създаването на варварските държави в
Европа.
Прилагат се уменията за:
– Работа с историческа карта;
– Извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– Описание на историческа личност;
– Съпоставяне на събития във времето и
пространството.

Съдържател- Обяснява се създаването на франкската
ни акценти държава и значението на християнизирането є от Римската църква.
Поставя се акцент върху появата и ролята
на законодателството във франкското общество.
Анализира се реформата на Карл Мартел
и създаването на нов тип отношения между владетеля и бенефициариите.
Поставя се акцент върху засилването на
армията и сблъсъка с войнствените араби.
Анализира се моделът на управление на
Франкската империя и връзката на Карл
Велики с Папството.
Прави се паралел с другата голяма християнска империя на Изток – Византия. Извеждат се изводи за отношенията между
двете държави.
Учебни
ресурси и
други
средства

План на
урока

1. Арабите – народът на пустинята
2. Пророкът Мохамед и поява на ислямската религия
а) бягството на пророка в Медина (622 г.)
б) началото на арабската държава (630 г.)
3. Арабският халифат
а) управление на династията на Омаядите
б) управление на династията на Абасидите

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Познават значението на понятията халиф и свещена война.
– Откриват причини и последици от създаването на средновековните държави.
– Използват пространствени ориентири
при локализирането на Арабския халифат.
– Описват формата на държавно управление на Арабския халифат.
– Познават най-значимите военни конфликти през VII – Х в.
– Описват историческа личност по зададени показатели – Харун ал Рашид.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– Причините и последиците от създаването на средновековните държави;
– Отношенията на франките и арабите.
Прилагат се уменията за:
– Работа с историческа карта.
– Извличане на информация от писмени
документи и изображения.
– Описание на историческа личност.
– Работа с линия на времето.

Съдържател- Обяснява се начинът на живот на арабскини акценти те племена и разликите между тях и изучените варварски племена, участвали във
Великото преселение на народите.

Учебник – работа с историческа карта,
изображения, писмени документи, схема и
рубриката „Личност от епохата“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 6
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да описват самостоятелно или с
помощ от учителя схемата на управлението на Франкската империя.
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Поставя се акцент върху проповедите на
Мохамед и неговата решаваща роля за появата на исляма.
Обяснява се връзката между пророка и халифите, неговите наместници.
Анализират се завоеванията на двете династии, управлявали халифата – Омаядската и Абасидската. Изяснява се понятието
„свещена война“.
Анализира се отношението на завоевателите араби към местните християни.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта,
изоб
ражения, писмени документи, хронология и рубриката „Личност от епохата“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Актуализиране на
знания,
умения

Допълнител- Задачите от Работен лист № 7
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да направят самостоятелно изводи за отношенията между Арабския халифат и Византия.

ТЕМА 8: СРЕДНОВЕКОВНИТЕ
ДЪРЖАВИ (V – XI В.) –
УРОК УПРАЖНЕНИЕ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия
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1. Свързване на текст с изображение
2. Съпоставяне на исторически карти и
граници на средновековни държави – Византия, Арабския халифат и Франкската
империя
3. Описание на причини и последици от
създаването на средновековните държави
4. Създаване на исторически портрет на
владетел
5. Сравнение на Юстинианова Византия,
Франкската империя и Арабския халифат
Учениците:
– Познават формата на държавно управление на Византия, Франкската империя
и Арабския халифат.
– Използват пространствени ориентири
при локализирането на трите държави.
– Описват живота на исторически личнос
ти по зададени показатели.
– Систематизират информация и попълват
таблица.

Актуализират се знанията за:
– причините и последиците от създаването
на средновековните държави;
– времето и мястото на възникването им.
Прилагат се уменията за:
– разчитане на разнообразни източници
на историята;
– попълване на таблица;
– търсене и подбиране на информация
чрез ИКТ по зададени показатели.

Съдържател- Припомнят се правилата за разчитане на
ни акценти изображение и за съставяне на кратък текст.
Учебни
ресурси и
други средства

Учебник – работа с писмени документи,
исторически карти и миниатюри.
Попълване на таблица.

Допълнител- Учениците да опишат устно мозайката от
ни дейности Равена.
Допълнител- Работа по групи. Учениците да потърсят
ни задачи
информация и фотоси за Константинопол,
Аахен и Дамаск и изработят постери.
Задачи за
контрол

Задача 5. Б от учебника

ТЕМА 9: СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ – УРОК
ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Славяните
а) бит, поминък и общество
б) разселване
2. Държавите на южните и западните славяни
а) България, Сърбия, Хърватия и Словенското княжество
б) Великоморавия, държавите на чехи и
поляци
3. Киевска Русия – държавата на източните
славяни

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 9
ни задачи
Задачи за
контрол

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Откриват причини и последици от създаването на средновековните държави.
– Използват пространствени ориентири
при локализирането на славянските държави.
– Описват прилики и разлики между тях.
– Описват историческа личност по зададени показатели – княз Ростислав.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– последиците от Великото преселение на
народите;
– създаването на варварските държави в
Европа.
Прилагат се уменията за:
– работа с историческа карта;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– описание на историческа личност;
– систематизиране и подреждане на историческа информация.

Съдържател- Изяснява се значението на понятията княз,
ни акценти хазари и маджари.
Обясняват се начинът на живот на славянските племена и разликите между тях
и изучените азиатски номадски племена,
участвали във Великото преселение на народите.
Обяснява се създаването на различните
славянски държави – във времето и пространството, както и връзката им със западната и източната църква.
Поставя се акцент върху Киевска Русия
– нейното създаване, християнизиране и
разширяване.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта,
изоб
ражения, писмени документи, рубриките „Личност от епохата“ и „Повече за…“

Учениците да:
– разположат върху линията на времето
годините на създаване на държавите на
южните, западните и източните славяни;
– свържат всяка държава с владетел.

ТЕМА 10: СЪЗДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Древните българи
а) бит, поминък и общество
б) разселване
2. Старата Велика България
а) при управлението на хан Кубрат
б) при неговите наследници
3. Създаване на Дунавска България
а) битката при Онгъла
б) мирният договор с Византия (681 г.)
4. Тервел – победителят на арабите
а) българо-византийските отношения
б) българите разгромили арабите край
Константинопол (718 г.)

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Определят причини и последици от създаването на българската държава.
– Използват пространствени ориентири
при локализирането на българската държава.
– Описват формата на държавно управление на българската държава.
– Дават примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
– Описват историческа личност по зададени показатели – хан Аспарух и хан Тервел.
– Търсят и подбират информация по зададени показатели за исторически събития
чрез ИКТ.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– последиците от Великото преселение на
народите;
– създаването на варварските държави в
Европа.
Прилагат се уменията за:
– работа с историческа карта;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения;
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– описание на историческа личност;
– систематизиране и сравняване на историческа информация;
– търсене и подбиране на информация
чрез ИКТ по зададени показатели.
Съдържател- Изяснява се значението на понятията хан/
ни акценти кан.
Обясняват се начинът на живот на древните българи и разликите между тях и
изучените славянски племена, населяващи
византийските земи на Балканския полуостров.
Обяснява се създаването на Старата Велика България – използва се историческата
карта, като учениците трябва сами да определят предимствата и недостатъците на
нейното географско положение.
Поставя се акцент върху личността на хан
Кубрат и разселването на българите след
неговата смърт.
Обяснява се създаването на Дунавска България, като учениците трябва сами да открият приликите между нея и Старата Велика България. Управлението на хан Аспарух
се представя чрез сравнителен анализ на
постигнатото и това, което е пренесено от
Старата Велика България.
Поставя се акцент върху умелите дипломатически действия на хан Тервел и тяхното значение за развитието на българската
държава. Анализират се последиците от
победата срещу арабите през 718 г.
Учебни
ресурси и
други
средства
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Учебник – работа с историческа карта,
изоб
ражения, писмени документи, рубриките „Личност от епохата“, „Свидетелство
от епохата“, „Повече за…“, „Знаете ли,
че…“.

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 10
ни задачи
Устно описание на картината на Д. Гюдженов „Хан Тервел и Юстиниан II“
Задачи за
контрол

Учениците да представят устно последиците от дипломатическата и военната дейност на хан Тервел.

ТЕМА 11:
СИЛАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Кризата
2. Хан Крум – воин и законодател
а) успешни военни действия и териториално разширение
б) първите писани закони
3. Хан Омуртаг – мирът с Византия (815 г.)
а) промени в управлението
б) усилена строителна дейност

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Използват пространствени ориентири
при локализирането на българската държава.
– Описват формата на държавно управление на българската държава.
– Познават най-значимите военни конфликти през IX в.
– Дават примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
– Описват историческа личност по зададени показатели – хан Крум.
– Търсят и подреждат информация по зададени показатели и я представят устно
пред съучениците си.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– създаването на българската държава;
– последиците от управлението на хан Тервел.
Прилагат се уменията за:
– работа с историческа карта;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– описание на историческа личност;
– систематизиране и сравняване на историческа информация;
– търсене и подбиране на информация и
устното є представяне в клас.

Съдържател- Обясняват се причините и последиците от
ни акценти кризата в българското ханство.
Поставя се акцент върху управлението на
хан Крум – военни походи и законодателна
дейност. Използва се линия на времето,
върху която учениците сами разполагат събитията от неговото управление.
Учениците сами определят стратегическите
предимства на териториите, които присъединил хан Крум към България.
Акцентира се върху необходимостта от
промени в управлението и отношенията с
Византия, които хан Омуртаг успешно осъществява. Учениците обсъждат ползите от
тях за България и Византия.
Описват се постиженията на строителната
дейност на хан Омуртаг и се обсъжда нейното значение.
Учениците обсъждат начините за проникване на християнството сред българите и
отношението на българската аристокрация
и хана към него.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта,
изображения, писмени документи, схема и
рубриките „Личност от епохата“ и „Повече
за…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 11
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да:
– опишат устно схемата на управлението
на Българското ханство;
– сравнят схемите на с. 36 и с. 24 за
управлението на българската и на франкската държава.

ТЕМА 12:
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА: ВЛАДЕТЕЛ,
УПРАВЛЕНИЕ, ИНСТИТУЦИИ (V – XI В.) –
УРОК УПРАЖНЕНИЕ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Описание на картина и формулиране на
въпроси към изображение
2. Разчитане на историческа карта
3. Изработване на схема
4. Съставяне на кратка характеристика на
историческа личност

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Познават формата на държавно управ
ление на България.
– Познават промените в границите на българската държава.
– Използват пространствени ориентири
при локализирането на българската държава.
– Описват живота на исторически личнос
ти по зададени показатели.
– Систематизират информация и съставят
схема.
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Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– създаване на българската държава;
– времето и мястото на създаването є.
Прилагат се уменията за:
– извличане на информация от различни
източници за развитието на българската
държава;
– разчитане на карта и хронологично описание на промени в границите на българската държава;
– систематизиране на историческа информация и представянето є в схема и таблица.
Съставяне на кратка характеристика на историческа личност по зададени показатели.

Съдържател- Припомнят се правилата за разчитане
ни акценти на изображение, за съставяне на кратък
текст, за попълване на таблица.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с писмени документи,
исторически карти и картини.
Попълване на схема и таблица.

Допълнител- Учениците да сравнят Карл Велики с изб
ни дейности ран от тях български владетел от разглеждания период.
Допълнителни задачи
Задачи за
контрол

Задача 5 от учебника

ТЕМА 13: ПОКРЪСТВАНЕ НА
БЪЛГАРИТЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Трудното начало
2. Покръстването. Създаване на Българската църква
а) поражението във войната с Византия
през 863 г.
б) бунтът на боилите срещу покръстването
в) създаване на самостоятелна българска
църква начело с архиепископ
3. Спасението на славянската проповед и
книги

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Използват пространствени ориентири при
локализирането на българската държава.
– Извличат информация от различни източници за развитието на българската държава.
– Дават примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
– Описват историческа личност по зададени показатели – княз Борис I.
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Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– териториалното разширение и централизацията на българската държава до средата на IX в.
Прилагат се уменията за:
– работа с историческа карта;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– описание на историческа личност;
– систематизиране на историческа информация.

Съдържател- Обясняват се последиците за България от
ни акценти постигнатите успехи от хан Крум и неговите наследници.
Обясняват се причините за покръстването.
Прави се съпоставка с покръстването на
франките – първоначално се покръстват
владетелят и неговото обкръжение, а след
това и народът му.
Представят се мотивите на боилите за бунта срещу княза и покръстването. Учениците
обсъждат решителните действия на българския владетел. Представят устно кратка характеристика на историческа личност.
Поставя се акцент върху дипломатическата
дейност на княз Борис I за създаване на
самостоятелна Българска църква. Учениците сами формулират ползите за страната
от тази политика.
Изяснява се значението на понятието архиепископ.
Обяснява се значението на решението на
княз Борис да приеме учениците на Кирил
и Методий в България. Учениците обсъждат
как били спасени славянската проповед и
книги от българския владетел.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с изображения, писмени
документи и рубриките „Свидетелство от
епохата“ и „Знаете ли, че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Обясняват се причините за отстраняването
на Владимир Расате от престола.
Поставя се акцент върху решенията на Прес
славския събор. Учениците самостоятелно извеждат изводи за значението на извършените
промени и за ролята на княз Борис в тях.
Съпоставят се двете исторически личности
– Борис и Симеон, обяснява се приемствеността в политиката.
Представят се военните действия, които
Симеон предприема срещу Византия и сърбите. Учениците трябва да нанесат основни
дати от управлението на Симеон върху линията на времето.
Проследяват се на историческата карта
промените в границите на българската държава при неговото управление. Учениците
обясняват устно значението на териториалното разширение за стопанското и духовното развитие на България.
Обсъждат се възможностите на Симеон да
постигне мечтата си. Учениците описват
портрета на българския владетел, създаден
от Д. Гюдженов (стр. 42)

Допълнител- Задачите от Работен лист № 13
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да:
– нанесат върху линията на времето събитията от управлението на княз Борис;
– опишат устно картината на Д. Гюдженов
„Княз Борис посреща учениците на Кирил
и Методий“ (стр. 41).

ТЕМА 14: МОГЪЩЕСТВО НА БЪЛГАРИЯ
ПРИ ЦАР СИМЕОН –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Възкачване на престола
а) Владимир Расате опитал да възстанови
езическата вяра
б) общонародният събор в Преслав (893 г.)
2. Мечтата за Константинопол
а) сключване на мирен договор с Византия
б) Симеон мечтаел да покори Константинопол и да се обяви за „цар на българи и
ромеи“
в) битката край р. Ахелой през 917 г.
г) българските граници се простирали от
Черно до Егейско и Адриатическо море

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Използват пространствени ориентири при
локализирането на българската държава.
– Извличат информация от различни източници за развитието на българската държава.
– Познават най-значимите военни конфликти през IX – X в.
– Описват историческа личност по зададени показатели – Симеон.
– Създават кратък писмен отговор на исторически въпрос.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– дипломатическите успехи на княз Борис.
значението на Покръстването за развитието на българската държава.
Прилагат се уменията за:
– работа с историческа карта;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– описание на историческа личност;
– създаване на кратък писмен отговор на
исторически въпрос.

Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с изображения, карта,
писмени документи и рубриките „Свидетелство от епохата“ и „Повече за…“.

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 14
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да:
– нанесат върху линията на времето събитията от управлението на Симеон;
– сравнят на картата стратегическите предимства на двете столици – Плиска и Прес
лав.

Съдържател- Описват се личността на младия княз Симеон
ни акценти и амбициите на неговия баща да го подготви
за духовен глава на Българската църква.
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ТЕМА 15:
ЗАЛЕЗ И ГИБЕЛ НА ПЪРВОТО
БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. В сянката на Симеон – управление на
цар Петър
а) мирният договор с Византия през 927 г.
– признание за царската титла на владетеля
б) руските дружини овладели Североизточна България
в) превземането на Преслав от ромеите
през 971 г.
2. Двубоят на цар Самуил с Византия
а) поражение за ромеите при прохода Траянови врата (986 г.)
б) битката при Беласица (1014 г.)
3. Гибелта на Първото Българско царство

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Използват пространствени ориентири
при локализирането на българската държава.
– Извличат информация от различни източници за развитието на българската държава.
– Познават най-значимите военни конфликти през IX – X в.
– Описват историческа личност по зададени показатели – Самуил.
– Създават кратък писмен отговор на исторически въпрос.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– военните и дипломатически успехи на
Симеон;
– значението на войните, които той води
за развитието на българската държава.
Прилагат се уменията за:
– работа с историческа карта;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– описание на историческа личност;
– създаване на кратък писмен отговор на
исторически въпрос.

Съдържател- Описва се личността на новия български
ни акценти владетел – Петър.
В сравнителен план се характеризира
обстановката при неговото възкачване на
престола и това на баща му Симеон.
Учениците извеждат изводи за най-важните промени в управлението, които Петър
трябва да наложи.
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Поставя се акцент върху отношенията с
Византия. Анализират се клаузите на сключения мирен договор и неговото значение
за България и Византия.
Изяснява се понятието ерес. Учениците
формулират причините за нейната поява
сред българите.
Съпоставят се двете исторически личности
– Петър и Самуил, обяснява, се приемствеността в политиката и необходимостта от
продължаване на борбата срещу Византия.
Представят се военните действия, които
Самуил води. Учениците трябва да направят заключения за последиците от битката при Беласица. Учениците нанасят върху
линията на времето основните събития от
управлението на Петър и Самуил.
Проследяват се на историческата карта
промените в границите на българската държава при управлението им.
Учениците обясняват устно значението на
териториалните промени за завладяването
на България от Византия.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с изображения, карта,
писмени документи и рубриките „Свидетелство от епохата“ и „Повече за…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 15
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да:
– нанесат върху линията на времето събитията от управлението на Петър и Самуил;
– сравнят изработената хронологична линия с тази за управлението на Симеон и
формулират 3 извода.

ТЕМА 16: ВЪЗХОД НА ВИЗАНТИЯ ПРИ
МАКЕДОНСКАТА ДИНАСТИЯ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. „Тъмните векове“ – Византия през VII –
VIII в.
2. Епохата на Македонската династия (867
– 1056 г.)
а) военни успехи и укрепване на императорската власт
б) обновяване на Юстиниановото законодателство
3. Византийското семейство на народите

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Използват пространствени ориентири
при локализирането на Византия.
– Описват промени в държавното управление на Византия.
– Извличат информация от различни източници за развитието на Византия.
– Познават най-значимите военни конфликти през IX – XI в.
– Систематизират историческа информация и попълват таблица.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– военните, дипломатическите успехи на
император Юстиниан I и неговото законодателство.
Прилагат се уменията за:
– работа с историческа карта;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– подреждане на историческа информация
в таблица.

Съдържател- Описват се изпитанията, пред които е пос
ни акценти тавена Византия през VII – VIII в. Използва
се сравнение с постигнатото от Юстиниан
I. Учениците формулират изводи за необходимите промени в управлението на империята.
Поставя се акцент върху териториалното
разширение на империята при Македонската династия. Използва се историческата карта и се сравняват границите с тези
от времето на Юстиниан I.
Изяснява се понятието стратиоти. Учениците извеждат заключения за нарасналата мощ на византийската армия.
Поставя се акцент върху представата за
византийския император и неговата власт.
Учениците формулират заключения за мястото на българския владетел във византийс
кото семейство на народите.

Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с изображения, карта,
писмени документи и рубриките „Свидетелство от епохата“ и „Знаете ли, че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 16
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да отговорят писмено на задачите към писмения документ на стр. 48 в
учебника.

ТЕМА 17: ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО
ОБЩЕСТВО –
ДУХОВНИЦИ, ВОИНИ, СЕЛЯНИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Земята и нейните господари
2. Трите съсловия
а) хората, които се молят
б) хората, които воюват
в) хората, които работят

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Обясняват основни характеристики на
трите съсловия в западноевропейското общество.
– Извличат информация от различни източници за западноевропейското общество.
– Обясняват системата на васалитета в
Западна Европа.
– Дават примери за празници, обичаи и
развлечения на хората в Западна Европа
през Средновековието.
– Познават понятията феод, васал, сеньор,
васалитет, съсловие, рицар, привилегия.
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Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– обществените групи (съсловия) от античната епоха и техните задължения;
– общественият ред е отреден от Бог и не
може да се променя, както и принадлежността към обществената група.
Прилагат се уменията за:
– разчитане на схема;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– разпознаване на исторически понятия
по зададени белези.

Съдържател- Обяснява се, че общественият ред се грани акценти дял върху собствеността на земята. Всеки
човек имал господар, а всеки господар
имал земя.
Обясняват се отношенията между сеньори
и васали в западноевропейското общес
тво. Изгражда се разбиране за понятието
феодално общество. Учениците формулират белезите му.
Поставя се акцент върху задълженията и
отговорностите на всяко съсловие. Използва се схемата на стр. 51, която учениците описват самостоятелно.
Изясняват се понятията феод, васал, сеньор, васалитет, рицар, привилегия. Учениците правят изводи за различните групи
във всяко от трите съсловия.
Поставя се акцент върху по-късно възникналото съсловие на гражданите, което стояло встрани от другите обществени групи.
Учениците формулират заключения за ролята на това съсловие в живота на западноевропейското общество.
Учебни
ресурси и
други
средства
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Учебник – работа с изображения, схема,
писмени документи и рубриката „Свидетелство от епохата“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 17
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да отговорят писмено на задачите към писмения документ на стр. 51 в
учебника.

ТЕМА 18: ЕДИН ДЕН В
КОНСТАНТИНОПОЛ. ОБЩЕСТВО И
ВСЕКИДНЕВИЕ ВЪВ ВИЗАНТИЯ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Константинопол – „Царицата на градовете“
2. Големият дворец
а) византийските сановници и престолонас
ледници
б) дворцовите церемонии
3. На пазара

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Използват пространствени ориентири
при локализирането на Константинопол.
– Описват промени в държавното управление на Византия.
– Извличат информация от различни източници за развитието на византийското
общество.
– Разчитат пирамидата на византийското
общество.
– Създават кратко описание на Константинопол, използвайки картосхема.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– Константинопол – „Новият Рим“;
– структурата на западноевропейското общество.

Прилагат се уменията за:
– работа със схема и картосхема;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– създаване на кратко описание по зададени опори.
Съдържател- Описват се стратегическите предимства на
ни акценти Константинопол и най-важните архитектурни паметници – символи на града – императорският дворец, църквата „Св. София“
и Хиподрумът. Използва се сравнение с
Древния Рим и се припомня произходът на
името на града. Учениците формулират изводи, сравнявайки двете столици.
Поставя се акцент върху големия дворец и
императорските сановници, титли, облекло
и церемониал. Използва се сравнение с
двореца, сановниците и церемониите във
франкската държава при Карл Велики.
Поставя се акцент върху ролята на търговските и занаятчийските сдружения във Византия и строгия контрол, който държавата
упражнявала върху тях.
Учениците формулират заключения за ролята на градския живот за развитието на
стопанските отношения.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с изображения, картосхема и схема, писмени документи и
рубриките „Свидетелство от епохата“ и
„Повече за…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 18
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да отговорят писмено на задача
1 от „Приложете наученото“.

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Описват промените в българското общество в резултат от Покръстването.
– Описват промени в държавното управление на България.
– Извличат информация от различни източници за всекидневието на средновековните българи.
– Разчитат пирамидата на българското общество.
– Търсят самостоятелно информация в
библиотека.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– структурата на средновековното общес
тво – във Византия и Западна Европа;
– народите, участвали в създаването на българската държава и различията между тях.
Прилагат се уменията за:
– работа със схема;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– самостоятелно търсене на информация
в библиотека.

Съдържател- Описват се различията между обществата
ни акценти на славяни и българи, както и промените,
наложени от българските ханове, които довели до тяхното преодоляване.
Поставя се акцент върху структурата на българското общество след приемане на християнската вяра. Обяснявате се задълженията и правата на всяка от трите обществени
групи. Прави се сравнение с изучените общества в Западна Европа и Византия. Учениците самостоятелно извеждат изводи.
Описват се дворците в Плиска и Преслав
и техните архитектурни особености и елементи.
Учениците самостоятелно описват селската хижа, като използват изображението на
стр. 55.

ТЕМА 19: ОБЩЕСТВО И
ВСЕКИДНЕВИЕ НА БЪЛГАРИТЕ
VII – XI В. –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Обществото – преди и след Покръстването
а) боляри, духовници и селяни
б) различия с византийското и западноевропейското общество
2. Дворци и землянки
3. Трапезата
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Разделени на групи по двама, учениците
формулират и отговарят на въпроси, свързани с трапезата на средновековните българи. Изказват и аргументират предположения и се самооценяват.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с изображения, схема,
писмени документи и рубриките „Свидетелство от епохата“ и „Повече за…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 19
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да отговорят писмено на задача
1 от „Приложете наученото“.

ТЕМА 20: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА
ХРИСТИЯНСКА ЕВРОПА (V – XI В.) –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Културното наследство на Византия
а) Магнаурската школа и развитие на науките
б) църковна архитектура и иконопис
2. Културното наследство на Западна Европа – Каролингското възраждане
а) академията в Аахен
б) развитие на науките

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Разпознават достижения на средновековните цивилизации.
– Разпознават паметници от епохата със
световно културно значение – „Св. София“.
– Извличат информация от различни източници за културното наследство от епохата.
– Търсят и подбират информация чрез ИКТ
по зададени показатели за културното нас
ледство от епохата.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– античното културно наследство и неговата
съдба след Великото преселение на народите
и завладяването на Рим от варварите;
– ролята на гръцкия и латинския език за
развитието на средновековната култура.
Прилагат се уменията за:
– работа с възстановка;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения;
– самостоятелно търсене на информация
в интернет по зададени опори.
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Съдържател- Описва се развитието на науките във Вини акценти зантия, ролята на Магнаурската школа.
Поставя се акцент върху обстоятелството,
че на изток официалният език бил гръцкият, докато на запад – латинският.
Обясняват се специфичните черти на църковната архитектура и иконопис във Византия.
Обяснява се значението на понятията икона и Магнаурска школа.
Описват се дворецът в Аахен и ролята на
Карл Велики за културното възраждане на
Запада.
Учениците самостоятелно сравняват достиженията на християнската средновековна
култура на изток и на запад.
Разделени на групи, учениците формулират
и отговарят на въпроси, свързани с културното наследство на християнска Европа.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с изображения, писмени
документи и рубриките „Личност от епохата“ и „Повече за…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 20
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да отговорят писмено на задача
2 от „Приложете наученото“.

ТЕМА 21: ДЕЛОТО НА СВ. СВ. КИРИЛ
И МЕТОДИЙ. „ЗЛАТНИЯТ ВЕК“ НА
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА – УРОК ЗА
НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Константин и Методий
а) житиеписни сведения
б) създаване на глаголицата – 855 г.
2. Великоморавската мисия през 863 г.
3. „Златният век“
а) прием на Кирило-Методиевите ученици
в България
б) книжовните школи в Плиска и Охрид

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Разпознават достижения на средновековните цивилизации.
– Разпознават паметници от епохата с национално културно значение – „Златната
църква“ в Преслав.
– Обясняват по зададени показатели делото на св. св. Кирил и Методий и техните
ученици.
– Посочват български книжовници и книжовни школи.
– Дават примери за влиянието на българската средновековна култура в славянския
свят.
– Извличат информация от различни източници за българското културно наследство от епохата.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– последиците от покръстването на българите и усилията на княз Борис за създаване на самостоятелна църква;
– ролята на гръцкия език в богослужението и администрацията.
Прилагат се уменията за:
– работа с възстановка;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения.

Съдържател- Описва се ролята на Византия за създавани акценти нето на славянската писменост и нейното
разпространение сред покръстените славянски народи. Поставя се акцент върху
мисията на двамата братя Константин и
Методий във Великоморавия и посещението в Рим, където били осветени славянските книги. Обяснява се, че прогонването
на техните ученици от Великоморавия и
приютяването им от българския владетел
спасяват тяхното дело.
Обяснява се значението на понятията мисия, кирилица и книжовна школа.
Поставя се акцент върху дейността на Симеон, който покровителствал развитието
на книжнината, строителство и изкуството.
Описва се дворецът в Преслав и се прави
сравнение с този на Карл Велики в Аахен.
Учениците извеждат самостоятелно белезите на понятието „Златен век“.
Учениците формулират самостоятелно критерии за сравнение на „Златния век“ при
Симеон и културното възраждане при Карл
Велики.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с изображения, писмени
документи и рубриките „Свидетелство от
епохата“ и „Знаете ли, че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 21
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да отговорят писмено на задача
2 от „Приложете наученото“.

ТЕМА 22: СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
– ЧАСТ ОТ КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО
НА ЕВРОПА –
УРОК УПРАЖНЕНИЕ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Описание на делото на Кирил и Методий
и особеностите на създадената от тях глаголица
2. Съставяне на кратко съобщение и самостоятелно търсене на информация в
библиотека
3. Съпоставяне на информация от литературно произведение и историческа карта
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Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Познават делото на св. св. Кирил и Методий и техните ученици.
– Посочват български книжовници и книжовни школи.
– Използват пространствени ориентири
при обясняване на разпространението на
славянската писменост.
– Описват живота на исторически личнос
ти по зададени показатели.
– Разчитат историческа карта и съставят
кратък текст.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– създаване на глаголицата и кирилицата;
– времето и мястото на тяхното създаване.
Прилагат се уменията за:
– извличане на информация от писмени
исторически документи и изображения;
– разчитане на карта и създаване на кратък текст;
– съставяне на кратко съобщение и самостоятелно търсене на информация по
зададени опори;
– изработване на табло.

Съдържател- Припомнят се правилата за разчитане на
ни акценти изображение и за съставяне на кратък
текст, за анализ на писмени исторически
документи.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с писмени документи,
историческа карта и изображения

Допълнителни дейности
Допълнител- Изработване на табло за Каролингското
ни задачи
възраждане
Задачи за
контрол
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Задача 3 от учебника

ТЕМА 23: ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА
(IV – XI В.) – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Триумфът на християнската вяра
а) уредба на православната църква
б) християнската вяра ръководела света на
човека в Средновековието
2. Монашеството – пътят на чистото сърце
3. Рим и Константинопол. Кой е по-славен?
а) съперничеството между Римската и Константинополската църква
б) Великата схизма през 1054 г.

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Описват разпространението и утвърждаването на християнството.
– Познават основни елементи на християнството.
– Дават примери за отношенията между
Църквата и държавата на Изток и на Запад.
– Описват по зададени показатели ролята на
Църквата в живота на средновековния човек.
– Извличат информация от различни източници за християнската вяра и Църква
през Средновековието.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– последиците от превръщането на християнството в държавна религия в Римската
империя;
– управлението на християнската църква;
– борбата на владетелите за чистотата на
вярата – борбата срещу ересите.
Прилагат се уменията за:
– работа със схема и възстановка;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения.

Съдържател- Описва се уредбата на Православната църкни акценти ва – използва се схемата на стр. 64. Обяснява се значението на понятията епископ,
манастир, католицизъм, православие.

Обяснява се ролята на Църквата през
Средните векове – ръководи цялостния
живот на хората и обществото.
Поставя се акцент на появата и разпространението на монашеството. Разграничават се различията между отшелничеството
и монашеското общежитие. Учениците дават пример за ролята на отшелничеството
в българското общество през Х в.
Поставя се акцент върху съперничеството между двата центъра на християнската църква – Рим и Константинопол, което прераснало в борба за духовна власт
над обширни територии. Обяснява се, че
разколът/схизмата между тях окончателно
разграничава Католическата от Православната църква, на Запад и на Изток.
Учениците по двойки обсъждат кой от двата центъра имал по-голямо право да претендира за превъзходство. Излагат заключенията си пред класа.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с изображения, писмени
документи, възстановка, схема и рубриките „Свидетелство от епохата“, „Знаете ли,
че…“, „Повече за…“.

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 23
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да:
– отговорят устно на задачата от „Приложете наученото“.

ТЕМА 24: ВЪЗНИКВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИСЛЯМА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Ислямът – новата монотеистична религия
а) Коранът и джамията
б) петте задължения на вярващите
2. Образование, наука и култура
а) естествените науки и философията
б) архитектурата

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Описват разпространението и утвърждаването на исляма.
– Познават основни елементи на исляма.
– Посочват ценности, общи за християнството и исляма.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– проповедите на Мохамед и разпространението на исляма;
– завоеванията на халифите, които допринесли за разпространението на исляма.
Прилагат се уменията за:
– работа с карта;
– извличане на информация от писмени
документи и изображения.

Съдържател- Обяснява се ролята на Корана в живота на
ни акценти вярващите мюсюлмани. Обяснява се значението на понятията Коран и джамия.
Обясняват се петте ритуални задължения
на вярващите мюсюлмани. Обяснява се
понятието шериат.
Поставя се акцент върху ролята на арабско-ислямския свят като мост между различните култури на източните цивилизации.
Учениците дават пример за науки, които са
били покровителствани от халифите.
Учениците описват архитектурни паметници на арабско-ислямската култура, използвайки илюстрациите на стр. 67.
Учениците обсъждат значението на понятието арабески.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с изображения, карта,
писмени документи и рубриките „Свидетелство от епохата“, „Знаете ли, че…“, „Повече
за…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 24
ни задачи
Задачи за
контрол

Учениците да говорят устно на задачата от
„Приложете наученото“.
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ТЕМА 26: НОРМАНСКИТЕ
ЗАВОЕВАНИЯ. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА
АНГЛИЙСКОТО КРАЛСТВО –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Нашествия на остров Британия
2. Централизация под властта на норманите
а) битката при Хейстингс (1066 г.)
б) особености на държавата на Уилям Завоевателя
3. Империята на Хенри ІІ
4. Великата харта на свободите (Магна
Харта)
а) ограничаване на кралската власт
(1215 г.)
б) свикване на първия парламент (1265 г.)

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Дават примери за централизация на
държавната власт в Англия.
– Описват ролята на Уилям Завоевателя.
– Познават значимите военни конфликти
между Франция и Англия в периода VІІ –
ХІІІ в.
– Познават понятието харта.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– разчитане на историческа карта;
– разчитане на схема;
– анализ на изображения от епохата –
гоблен от Байо и миниатюра на английския
парламент.

Съдържател- Изяснява се значението на понятието харни акценти та.
Изяснява се съдбата на о. Британия след
края на римското господство и нашествието на германските племена – англи, сакси
и юти.
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Поставя се акцент върху ролята на норманите и Уилям Завоевателя за централизацията на Английското кралство.
Изясняват се причините за сблъсъка на
бароните и кралете от династията на Плантагенетите.
Поставя се акцент върху ролята на Магна Харта и парламента за по-нататъшното развитие на Английското кралство като
съсловна монархия.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта,
схема за управлението на английската със
ловна монархия, изображения и рубриките
„Личност от епохата“, „Знаете ли, че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 26
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 27: ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА
ФРЕНСКОТО КРАЛСТВО –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Франция на графовете
а) разпадане на Франкската империя
б) начало на Френското кралство – Хуго
Капет
2. Укрепване на кралската власт във Франция
а) процесът на обединение
б) новото управление

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Актуализиране на
знания,
умения

3. Кръстоносните походи и засилване на
кралската власт
4. Битката с Църквата и ордените
5. Стогодишната война (1337 – 1453 г.) и
пълно обединение на Франция
а) ход на военните действия
б) ролята на Жана д‘Арк

Учебни
ресурси и
други
средства

Учениците:
– Дават примери за централизация на
държавната власт във Франция.
– Описват ролята на Филип ІІ, Луи ІХ Свети и Филип ІV Хубави за централизацията
на Франция и възникването на съсловното
събрание (Генерални щати).
– Познават значимите военни конфликти
между Франция и Англия в периода ХІІ – ХV
в.
– Познават понятията кръстоносни походи, кръстоносци, монашеско-рицарски
ордени.

Допълнител- Задачите от Работен лист № 27
ни задачи

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Задачи за
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 28: КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Зараждане на кръстоносната идея
а) Светите земи под мюсюлманска власт
б) причини за кръстоносните походи
2. „Бог иска така“ – съборът в Клермон
3. Първият кръстоносен поход
а) походът на бедняците
б) походът на рицарите и създаване на
кръстоносните държави
4. Към Константинопол вместо към Йерусалим – Четвъртият кръстоносен поход
а) ролята на Венеция за отклоняване на
похода
б) щурмът на Константинопол и създаване
на Латинската империя (1204 г.)
5. Какво променили кръстоносните походи?

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Посочват причините за кръстоносните
походи.
– Познават най-важните кръстоносни походи и мястото им сред значимите военни
конфликти от епохата.
– Разбират конфликтите и контактите
между християни и мюсюлмани, между
православни и католици.
– Посочват последиците от кръстоносното
движение.
– Познават понятията Свети земи, селджукски турци, поклонник, дож.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– извличане на информация от исторически източници;
– разчитане на историческа карта;
– извличане на информация от изображения – гравюра „Превземането на Константинопол от кръстоносците“ и др.

Актуализират се знанията за:
– извличане на информация от исторически източник;
– разчитане на историческа карта;
– работа със схема;
– анализ на изображения от епохата – Париж през ХІV в.

Съдържател- Изяснява се значението на понятията
ни акценти кръстоносни походи, кръстоносци, монашеско-рицарски ордени.
Изгражда се представа за разпадането на
Франкската империя и появата на Френското кралство.
Изясняват се етапите на укрепване на
кралската власт и обединението на Франция.
Поставя се акцент върху Стогодишната
война като най-значим военен конфликт
през периода ХІІ – ХV в.

Учебник – работа с исторически карти,
схема за управлението на френската със
ловна монархия, изображения и рубриките
„Личност от епохата“, „Знаете ли, че…“
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ТЕМА 29: БЪЛГАРИТЕ ПОД
ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

Съдържател- Изяснява се значението на понятията Свети
ни акценти земи, селджукски турци, поклонник, дож.
Изгражда се представа за причините довели до кръстоносните походи, ролята на
Църквата и западното рицарство при организирането им.
Изясняват се отношенията между християнския Запад, мюсюлманите и православния Изток във времето на кръстоносното
движение.
Създава се разбирането, че кръстоносните
походи допринасят за обтягане на отношенията между православни и католици.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с исторически карти,
исторически източници, изображения и
рубриките „Личност от епохата“, „Знаете
ли, че…“, „Повече за…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 28
ни задачи
Задачи за
контрол
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Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

План на
урока

1. Българите във Византийската империя
а) съдбата на българското болярство
б) понижаване на българската църква в архиепископия
2. Вярата идва на помощ – нови български
светци и разрастване на богомилството
3. С оръжие в ръка
а) въстание начело с Петър Делян (1040 –
1041 г.)
б) въстание начело с Георги Войтех
(1072 г.)
4. Българите в контакт с другите

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Изграждат представа за положението на
българите под византийска власт ХІ – ХII в.
– Разбират ролята на вярата за опазване
на българската народност под чужда власт
и мястото на новите християнски светци.
– Разбират антивизантийската насоченост
на богомилството през ХІІ – ХІІІ в.
– Разбират значението на въстанията на
Петър Делян и Георги Войтех и стремежите
на българите да възстановят своята държавност.
– Познават племената узи, кумани, печенеги и заселването им в българските предели.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– извличане на информация от исторически източници;
– разчитане на историческа карта;
– извличане на информация от изображения – миниатюра „Лагерът на цар Петър
Делян в Острово и пристигането на неговия братовчед Алусиан“ от хрониката на
Йоан Скилица.

Съдържател- Да се изгради представа за трудностите
ни акценти пред българите по време на византийското владичество. Да се обясни, че макар и
без светски водачи, църква и книжовници,
българите показали устойчивост като народност.
Да се изясни ролята на религията във времето на чуждото владичество и да се покаже как изграждането на български пантеон от светци допринася за придаване на
български характер на християнската вяра.
Да се утвърди разбирането, че антивизантийските въстания показват несломимия
дух на българите и желанието им да възстановят своята държава.
Учебни
ресурси и
други
средства

Допълнител- Задачите от Работен лист № 29
ни задачи
Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 30: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО
ОТ ПЕТЪР И АСЕН –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Разбират ролята на династията на
Асеневци за възстановяването на Българското царство.
– Познават причините за въстанието на
Петър и Асен срещу византийската власт.
– Разбират дипломатическите усилия на
Асеневци за признаване на възстановената
българска държава.
– Проследяват хронологически и териториално етапите от възстановяването на
българската държава от Асеневци.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– извличане на информация от исторически източници;
– извличане на информация от изображения – картината на В. Горанов „Въстание
на Петър и Асен“.

Учебник – работа с историческа карта,
писмени исторически документи, изображения и рубриката „Знаете ли, че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Задачи за
контрол

2. Асеневци и Третият кръстоносен поход –
опит за международно признание
3. Освобождаване на Тракия и Македония
а) битката при Тревненския проход (1190 г.)
б) военни успехи на юг и югозапад
в) заговорите срещу Асен и Петър

1. Въстание на Петър и Асен
а) причини и повод за въстанието
б) разширяване на въстанието на юг от
Стара планина и възстановяване на Българското царство

Съдържател- Разкрива се ролята на Асеневци в антивини акценти зантийското въстание, довело до възстановяването на Българското царство.
Проследяват се умелите военни начинания на Петър и Асен, довели до Ловешкото примирие, освобождаването на Мизия,
Тракия и Македония.
Представя се дипломатическата активност
на възстановената българска държава.
Обяснява се, че скоро след възстановяването на Българското царство владетелите от Асеневата династия трябвало да се
справят и с недоволните боляри, които организирали заговори и не се подчинявали
на царската власт.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта,
писмени исторически документи, изображения и рубриките „Личности от епохата“,
„Знаете ли, че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 30
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
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ТЕМА 31: ЦАР КАЛОЯН, ВИЗАНТИЯ,
ПАПСТВОТО И КРЪСТОНОСЦИТЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Актуализиране на
знания,
умения

1. Укрепване на държавата
а) подчиняване на недоволните боляри
б) превземане на Варна и мир с Византия
2. Уния с Папството – международно приз
нание за България
3. Българите срещу латинските рицари –
битката при Адрианопол (1204 г.)
4. Последни успехи на цар Калоян
Учениците:
– Разбират ролята на цар Калоян за прев
ръщането на България в значим политичес
ки фактор в Европа в началото на ХІІІ в.
– Познават основните военни и дипломатически успехи на българския владетел.
– Разбират формалния характер на унията с Папството в религиозно отношение и
нейния предимно политически характер.
– Разбират важността на победата на цар
Калоян над латинските рицари за възпиране на експанзията им.
Актуализират се знанията за:
– извличане на информация от писмени
исторически документи;
– извличане на информация от различни
изображения – картината на Д. Гюдженов
„Битката при Одрин“, стенопис, военни артефакти, монети от епохата и др.;
– работа със схема.

Съдържател- Представя се цар Калоян като успешен
ни акценти владетел от династията на Асеневци, тъй
като Българското царство постигнало териториално разширение и вътрешно укрепване.
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Проследяват се дипломатическите начинания на цар Калоян и сключването на уния
с Римската църква. Описва се победата му
при Адрианопол.
Представя се българският владетел като
успешен дипломат и воин.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с писмени исторически
документи, изображения и рубриката „Личности от епохата“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 31
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 32: БЪЛГАРИЯ – ВОДЕЩА СИЛА
В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГОИЗТОК –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Неуспехите на цар Борил
2. Съюзи и победи на цар Иван Асен ІІ
а) съюзи с Унгария и Епирската държава
б) отношения с Латинската империя
в) битката при Клокотница (9 март 1230 г.)
г) съюз с Никея – възстановяване на Патриаршията (1235 г.)
3. Вътрешно укрепване на държавата
а) устройство на държавата
б) стопански и културен напредък

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– разбират умелата политика на цар
Иван Асен ІІ, която превръща Българското
царство в доминиращ фактор в Югоизточна Европа.

Актуализиране на
знания,
умения

– Познават основните дипломатически и
военни успехи на българския владетел.
– Описват историческа личност по зададени показатели.
– Разбират сложната международна обстановка, в която управлява българският владетел, и умението му да постига целите си
предимно с мирни средства.
– Разбират, че по времето на цар Иван
Асен ІІ Второто Българско царство се изгражда като добре уредена в административно отношение държава и установява
стопански и културни връзки с другите
средновековни държави.

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Актуализират се знанията за:
– работа с историческа карта;
– извличане на информация от исторически източници;
– извличане на информация от изображения – картината на В. Горанов „Цар Иван
Асен ІІ преди битката при Клокотница“, военни артефакти от епохата и др.

План на
урока

Задача 1
1. Прочитане на историческия извор и разглеждане на картосхемата
2. Запознаване със стъпките за описание
на битка и разчитане на картосхема
3. Отговор на въпросите
Задача 2
1. Прочитане на научния текст и разглеждане на изображенията
2. Отговор на въпросите
Задача 3
1. Прочитане на историческия извор и разглеждане на картината
2. Отговор на въпросите
Задача 4
1. Чертане на линия на времето
2. Подреждане на събития върху линията
на времето

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Описват битка по зададени показатели.
– Умеят да чертаят картосхема.
– Извличат информация от исторически
източник.
– Извличат информация от изображения и
исторически възстановки.
– Умеят да чертаят линия на времето.

Съдържател- Представя се цар Иван Асен ІІ като
ни акценти най-значим владетел на Второто Българско
царство.
Проследяват се дипломатическите усилия
на българския владетел за създаване на
съюзи и се подчертава ролята му за официалното връщане на България към православието и издигането на българската
църква със статут на патриаршия.
Представят се вътрешната стабилност на
България и нейният стопански и културен
разцвет при цар Иван Асен ІІ.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта,
писмени исторически документи, схема,
изображения и др.

Допълнител- Задачите от Работен лист № 32
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 33: ВОЕННИТЕ ПОБЕДИ НА
БЪЛГАРИТЕ (ХІІ – ХІІІ В.) –
УРОК УПРАЖНЕНИЕ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
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Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– линията на времето;
– разнообразните източници на историята;
– работа с изображения.

– Познават основните дипломатически и
военни успехи цар Иван Александър.
– Описват историческа личност по зададени показатели.
– Разбират сложната вътрешна обстановка в Българското царство и болярското
отцепничество, които довеждат до разделянето му на три по-малки държави.
– Разбират, че в условията на политичес
ко раздробяване през ХІV в. българските
държавици се изправят пред опасен завоевател – османските турци.

Съдържател- Изясняват се правилата за описание на битка.
ни акценти Изясняват се правила са разчитане на картосхема.
Работа с линия на времето.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с линия на времето,
изоб
ражения и писмени исторически документи
Актуализиране на
знания,
умения

Допълнителни дейности
Допълнителни задачи
Задачи за
контрол

Задача 4

ТЕМА 34: БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО
МЕЖДУ ВЪЗХОД И УПАДЪК – УРОК ЗА
НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

1. България до края на ХІІІ в. – татарска
зависимост
а) борби за царския трон
б) цар Теодор Светослав – край на зависимостта към татарите
2. Цар Иван Александър (1331 – 1371 г.)
а) военни и дипломатически успехи
б) разделяне на България на три държави
в) начало на османските завоевания в Тракия и Родопите
Учениците:
– Разбират трудностите, пред които е изправена българската държава в резултат
на татарското нашествие, и зависимостта
към „Златната орда“.

Актуализират се знанията за:
– работа с историческа карта;
– извличане на информация от изображения – миниатюра на цар Иван Александър
със семейството му от Лондонското четвероевангелие, монети от ХІІІ и ХІV в. и др.

Съдържател- Представят се сложната политическа ситуни акценти ация в Българското царство след смъртта
на цар Иван Асен ІІ, борбите за трона между наследниците му и намесата на татарите
във вътрешните дела на държавата.
Подчертава се ролята на цар Теодор Светослав за премахване на татарската зависимост.
Проследяват се дипломатическите и военните усилия на цар Иван Александър и
обстоятелствата, довели до разделянето на
Българското царство.
Представя се началното проникване на османските завоеватели в Европа и в българските земи.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта,
писмени исторически документи и рубриките „Личност от епохата“ и „Знаете ли,
че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 34
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 35: ЗАВЛАДЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ
И БАЛКАНИТЕ ОТ ОСМАНЦИТЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока
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1. България и балканските държави в криза
2. Османските завоевания на Балканите
през ХІV в.

а) цар Иван Шишман и опитите за спиране
на завоевателите
б) падането на Добруджанското царство
в) битката при Косово поле (1389 г.)
3. Краят на средновековна България и балканските държави
а) падане на Търновското и Видинското
царство
б) гибелта на Византия и на балканските
държави през ХV в.
Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Актуализиране на
знания,
умения

Учениците:
– Разбират същността на дълбоката криза
на България и балканските държави през
втората половина на ХІV в.
– Разбират, че политическата раздробеност и мозайката от държавици на Балканите улесняват османските завоеватели.
– Проследяват по карта османското завоевание на българските земи.
– Разбират, че османските завоеватели се
сблъскват със силна съпротива, тъй като
са им нужни почти четири десетилетия, за
да завладеят българските земи.
Актуализират се знанията за:
– работа с историческа карта;
– работа със „Свидетелство на народната
памет“;
– извличане на информация от изображения – картината на художника Н. Кожухаров
„Патриарх Евтимий“, османска миниатюра
за обсадата на Никопол, Видинската крепост, монети на цар Иван Шишман и др.

Съдържател- Проследяват се етапите на османското зани акценти воевание на българските земи.
Представят се усилията на последните български средновековни царе за съхраняване на държавността и противопоставяне на
завоевателите.

Подчертава се ролята на Патриарх Евтимий
за защитата на Търновското царство и за
съхраняване на вярата и духа на българите.
Очертават се тежките последици за българите и другите балкански народи от османското завоевание – жертви, разорения,
насилствена ислямизация, дълбока промяна в развитието на балканските християни.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта,
писмени исторически документи и рубриките „Личност от епохата“ и „Знаете ли,
че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 35
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 36: ВЪЗНИКВАНЕ И ОБЛИК НА
СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ГРАДОВЕ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Упадък на античните градове
2. Раждане на средновековните градове.
а) възраждане на старите и поява на нови
градове
б) средновековният град – самоуправление
и цехове
3. Градовете отвътре
4. Търговия, панаири, банки
5. Силата на градовете

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Разбират съдбата на античните градове
в епохата на Великото преселение на народите и последвалия упадък на градския
живот в Европа.
– Посочват причините за възхода на средновековните градове.
– Описват основните дейности на градските жители на основата на различни източници.
– Разбират, че средновековният град се
изгражда като самоуправляваща се общност на свободни хора, заети със занаятчийско производство и търговия.
– Описват основните елементи на средновековния град.
– Разбират ролята на градовете за положителните промени в западноевропейското общество през ХІІІ – ХV в.
– Познават понятията цех, кредит, банка.
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Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 36
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 37: ОБЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ В
ЗАПАДНА ЕВРОПА И ВИЗАНТИЯ (ХII
– ХІV В.) – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1
УЧЕБЕН ЧАС)
Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– работа с карта
– извличане на информация от изображения – средновековни миниатюри за градската архитектура, за дейностите и живота
на градските жители

Съдържател- Проследява се възстановяването на градни акценти ския живот в средновековна Европа и
се свързва с напредъка на земеделското
производство, с нарастващата обмяна на
стоки и нуждата от специализирано занаятчийско производство.
Проследява се процеса на превръщане на
градовете от военно-административни центрове в място за занаятчийско производство и обмяна на стоки.
Формират се знания за важни понятия
свързани с икономическата грамотност на
учениците.
Учебни
ресурси и
други
средства
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Учебник – работа с историческа карта, работа с изображения, рубриката „Знаете ли,
че…“ и др.

План на
урока

1. Съсловията
а) отношенията между трите съсловия
б) селски въстания
2. Обществени промени в Западна Европа
а) увеличаване на градското население
б) поява на буржоата като нова обществена сила
3. Промени във византийското общество
а) Комниновата династия – последен разцвет на Византия
б) византийските държавици и възстановяване на империята
4. Гибелта на Византия

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Разбират устройството на западноевропейското общество през Средновековието
и отношенията между трите съсловия.
– Посочват времето и водачите на големите селски въстания във Франция и Англия през ХІV в.
– Разпознават промени, настъпили в западноевропейското общество през ХІV –
ХV в.
– Разпознават представителните съсловни
органи в Западна Европа и нарастващата
роля на третото съсловие.

– Разбират същността на противоречията
във византийското общество.
– Сравняват западноевропейското и византийското общество през ХІІІ – ХІV в. и
посочват причините да упадъка на Византия.
– Познават понятията буржоа, динати,
трубадур.
Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– работа с историческа карта;
– извличане на информация от писмени
исторически документи, изображения –
средновековни миниатюри, исторически
картини, илюстрации и др.

Съдържател- Представят се отношенията в съсловното
ни акценти общество.
Проследяват се обществените промени в
Западна Европа и Византия и се очертават
различните перспективи на тяхното развитие – възход на западноевропейското общество и упадък на византийското и гибел
на православната империя.
Формира се разбиране за важни понятия,
свързани с обществата в Западна Европа и Византия – буржоа, динати, прония,
трубадур.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта, работа с разнообразни изображения, рубриките „Личност от епохата“, „Повече за…“,
„Знаете ли, че…“ и др.

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 37
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 38: БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
(ХІІ – ХІV В.) – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Боляри, духовници, селяни
а) владетелят
б) велики и малки боляри
в) задълженията на селяните
2. Всекидневието
а) жилища и храна
б) облекло и празници

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Разбират устройството на българското
общество през Средновековието и отношенията между трите обществени групи.
– Посочват какви прослойки съществуват
сред големите обществени групи.
– Посочват задълженията на обществените групи.
– Описват всекидневието на българското
население на основата на различни исторически източници – жилища, храна, облекло, празници.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– извличане на информация от исторически източници;
– работа с изображения – стенописи, исторически картини, възстановки, илюстрации и др.

Съдържател- Представят се средновековната обществени акценти на пирамида в България (ХІІ – ХІV в.).
Представят се отношенията между обществените групи.
Представят се всекидневието на средновековните българи и различията в него, породени от мястото в обществото.
Изгражда се представа за дълбоките социални различия между обществените групи.
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Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с разнообразни изображения, рубриката „Свидетелство от епохата“ и др.

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 38
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 39: СРЕДНОВЕКОВНИТЕ
ОБЩЕСТВА (ХІІ – ХІV В.) –
УРОК УПРАЖНЕНИЕ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Описание на средновековни миниатюри
– персонажи, облекло и дейности
2. Изработване на схема на обществената
структура в Западна Европа, Византия и
България
3. Съпоставяне на информация от изображение и писмен исторически документ
4. Търсене и подбиране на информация
чрез ИКТ за живота на средновековните
хора. Изработване на презентация

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Познават структурата на средновековното общество и ролята на жената в него.
– Описват всекидневието на хората през
Средновековието.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– трите обществени групи и техните задължение и права;
– различията между западноевропейското,
византийското и българското общество.
Прилагат се уменията за:
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– извличане на информация от писмени
исторически документи и изображения;
– изработване и попълване на схема;
– самостоятелно търсене на информация
по зададени опори и изработване на презентация.
Съдържател- Припомнят се правилата за разчитане на
ни акценти изображение, за анализ на писмени исторически документи, за търсене на информация по зададени опори и създаване на
презентация.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с писмени документи и
изображения.

Допълнителни дейности
Допълнителни задачи
Задачи за
контрол

Задача 3 от учебника

ТЕМА 40:
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО
СРЕДНОВЕКОВНО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Изкуство в името на Бог
а) романски и готически катедрали
б) театър и музика
2. Поява на университетите
а) най-старите университети
б) университетското самоуправление
3. Откритията на Средновековието

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Актуализиране на
знания,
умения

Учениците:
– Разбират християнския характер на западноевропейската култура през Средновековието и обвързаността є с Църквата.
– Търсят, подбират и разпознават паметници на романското и готическото изкус
тво.
– Разбират особеностите на средновековната музика и театър.
– Описват ролята на университетите като
средища на ново образование.
– Разбират същността на университетското самоуправление.
– Познават най-важните открития на Европейското средновековие.
Актуализират се знанията за:
– извличане на информация от исторически източник;
– извличане на информация от изображения – средновековни миниатюри, илюстрации, фотоси и др.

Съдържател- Представя се християнската същност на
ни акценти западноевропейското средновековно културно наследство.
Подчертава се, че архитектурата, скулптурата и изобразителното изкуство са
вдъхновени от вярата.
Посочва се, че университетите се превръщат в място за познание не само на Бога,
но и на античната философия и научното
наследство на древния свят. Като средища на знанието, те изиграват положителна
роля за развитието на Европа във времето
преди Ренесанса.
Формират се знания за понятията катед
рала и фарс.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта, работа с изображения, рубриките „Личност
от епохата“, „Знаете ли, че…“ и др.

ТЕМА 41:
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА
ВИЗАНТИЯ И ВИЗАНТИЙСКИЯ СВЯТ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Византия след Византия
а) силата на православната вяра и Църквата
б) „Москва – Третият Рим“
2. Църковното изкуство и архитектура
3. Византийците – „библиотекарите на
Средновековието“
4. Византия и епохата на Ренесанса
а) византийското културно наследство в
Италия
б) възраждане на интереса към античната
древност

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Разбират силното влияние на византийс
ката култура и православието на Балканите
и в Русия.
– Имат представа за Московското княжес
тво (Руското царство) като продължител на
византийската имперска доктрина.
– Разпознават византийското влияние
върху иконописта, църковната архитектура,
съхранението на книжовното наследство
от Античността и средновековната книжовната традиция.
– Разбират византийското влияние върху
Ренесанса в Италия.
– Познават понятието Ренесанс.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– извличане на информация от исторически източници;
– извличане на информация от изображения – иконопис, църковна архитектура,
картина, илюстрации, фотоси и др.

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 40
ни задачи
Задачи за
контрол
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Съдържател- Представя се византийското културно влини акценти яние върху Русия, Балканите и Западна Европа през ХV – ХVІ в.
Подчертава се, че православната традиция
в църковната архитектурата и иконопис се
съхранява и развива в изкуство, вдъхновено от вярата.
Посочва се, че византийската образованост и връзка с античната култура влияят
както върху Ренесанса в Италия, така и в
цяла Западна Европа.
Формират се знания за понятието Ренесанс.
Учебни
ресурси и
други
средства

Допълнител- Задачите от Работен лист № 41
ни задачи
Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 42: БЪЛГАРСКОТО
СРЕДНОВЕКОВНО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

Учениците:
– Разпознават паметници на националната култура със световно значение – стенописите от Боянската църква, Лондонското
четвероевангелие, Ивановските скални
църкви, църквите в Несебър.
– Дават примери за православни книжов
ни и културни центрове – Света гора на
Атон, Рилски манастир, Бачковски манас
тир, манастирите от Търновската Света
гора.
– Разбират важната роля и значението на
дейността на Патриарх Евтимий Търновски
в духовния, книжовния и политическия живот на българите през ХІV в.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– извличане на информация от исторически източници;
– извличане на информация от изображения – иконопис, църковна архитектура,
миниатюри, илюстрации, фотоси и др.

Учебник – работа с исторически източник,
работа с изображения, рубриките „Повече
за…“, „Знаете ли, че…“ и др.

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Задачи за
контрол

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

1. Дворци, крепости, манастири и църкви
а) новите крепости
б) „Москва – Третият Рим“
2. Стенописи и миниатюри
3. Книжовност и музика
а) Търновската книжовна школа – Патриарх Евтимий
б) Йоан Кукузел – Ангелогласния

Съдържател- Представят се достиженията на средновени акценти ковната българска архитектура в областта
на дворцовото и крепостното строителство,
манастирската и църковната архитектура.
Подчертава се, че църковните стенописи
на Боянската църква се доближават до
реализма на ренесансовото стенописно
изкуство. Това важи в голяма степен и за
миниатюрите от Лондонското четвероевангелие.
Изтъква се, че Патриарх Евтимий Търновски и неговите ученици творят в епоха на
изпитания, но намират духовни и интелектуални сили, за да оставят забележителни
книжовни произведения и да съхранят и
пренесат българското книжовно наследство в Сърбия, Влашко и Русия.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с исторически източник,
работа с изображения, рубриката „Личност от епохата“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 42
ни задачи
Задачи за
контрол
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ТЕМА 43: ЦЪРКВАТА И РЕЛИГИЯТА
В ЖИВОТА
НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ЧОВЕК –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Религиозната страст през Средновековието
2. Силата на Папството
3. Монашеските и рицарските ордени
а) ордените на св. Франциск и св. Доминик
б) средновековното поклонничество
4. Църквата, еретиците и друговерците
а) ересите в Западна Европа и преследването им от Църквата
б) отношението към мюсюлманите и евреите

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Откриват разлики между православието
и католицизма и съпоставят религиозните
им практики.
– Извличат информация от различни източници за дейността на рицарски и монашески ордени.
– Разбират ролята на поклонничеството
за културния обмен между хората.
– Проследяват на карта основните поклоннически маршрути през средновековната епоха.
– Дават примери за гонения на еретици и
друговерци.
– Познават понятията аскетизъм и монашески ордени.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– извличане на информация от историчес
ка карта;
– работа с таблица;
– работа със схема;
– извличане на информация от изображения – миниатюри, фотос и др.

Съдържател- Изяснява се ролята на вярата и Църквата
ни акценти през средновековната епоха, време на силен религиозен контрол над вярващите и
тяхното всекидневие.
Подчертава се, че средновековните хора
били силно религиозни и във всяко свое
действие се уповавали на Бог, съобразявали се с Църквата и нейните служители.
Изтъква се важната роля на монашеските
ордени за противопоставяне на ересите и
запазване на християнските добродетели.
Очертават се основните центрове на поклонничество.
Обяснява се, че през Средновековието гоненията и насилието над еретици и друговерци са постоянни явления.
Формират се знания за понятията аскетизъм и монашески ордени.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с исторически източници, работа с изображения, рубриките
„Личност от епохата“, „Повече за…“, „Когато фактите говорят…“ и др.

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 43
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 45: ИМПЕРИЯТА НА
ОСМАНСКИТЕ СУЛТАНИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Българите – поданици на султана
2. Стълбовете на империята
а) султанът
б) хората на меча и хората на перото
в) еничарите
3. Господари и рая

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Използват пространствени ориентири
за определяне на границите на Османската империя и българското пространство в
нея.
– Описват устройството на Османската
империя.
– Описват мястото на българите в системата на османската държава.
– Познават понятията султан, везир, еничари, спахии, кадия, рая.
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Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– разчитане на историческа карта;
– разчитане на схема;
– анализ на изображения;
– анализ на исторически източник.

Съдържател- Изяснява се значението на понятията сулни акценти тан, везир, еничари, спахии, кадия, рая.
Изясняват се дълбоката промяна в съдбата
на българския народ след османското завоевание и превръщането на българите в
поданици на османските султани.
Поставя се акцент върху устройството на
османската държава и империя. Обяснява
се всевластието на султана. Формира се
представа за османската държавна пирамида и мястото на господарите и раята в
нея.
Обръща се внимание на жестоката система
за набиране на еничари сред момчета от
подчинените християнски народи.
Подчертава се привилегированото положение на мюсюлманите спрямо друговерците
и поставянето на българите на общественото дъно в османската държава.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта,
изображения, рубриките „Свидетелство от
епохата“, „Знаете ли, че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и задани дейности чите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 45
ни задачи
Задачи за
контрол

68

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 46: НЕПОКОРНИТЕ БЪЛГАРИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Силата на непокорните
2. Последният опит на старата аристокрация
а) въстанието на Константин и Фружин
б) първите хайдути
3. Бунтовният век
а) отслабване на Османската империя
а) Първо Търновско въстание (1598 г.)
б) Второто Търновско въстание (1686 г.)
в) Чипровско въстание (1688 г.)
г) Въстание на войводата Карпош

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Представят съпротивителните действия
на българите срещу османската власт.
– Разбират ролята на старата българска
аристокрация за първите антиосмански
действия в началото на ХV в.
– Разбират ролята на хайдутите като зак
рилници на народа от произволите на османската власт.
– Разбират, че през ХVІІ в. българите вече
се включват в плановете на европейските
християнски държави, които воюват срещу
османците.
– Познават понятието хайдути.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– разчитане на историческа карта;
– анализ на изображения.

Съдържател- Изяснява се значението на понятието хайни акценти дути.
Изяснява се, че във времето на османското завоевание българите са устойчива
общност със силно етническо самосъзнание, с религиозна и културна идентичност,
които били коренно различни от господстващите османци.

Поставя се акцент върху първите опити за
съпротива, свързани с престолонаследниците на Видинското и Търновското царство,
в смутното време след битката при Анкара. Подчертава се, че в началото на ХV в.
българското въстание не получава нужната
външна подкрепа от християнска Европа.
Изяснява се ролята на хайдутите като регулатор на отношенията между българите и
чуждата власт, като народни закрилници.
Формира се ясна представа, че българските антиосмански въстания от края на ХVІ
до края на ХVІІ в. са свързани с османските военни неуспехи и надеждите за освобождение с помощта на християнските
държави, които са противници на Османската империя.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с историческа карта,
изображения, рубриките „Личност от епохата“, „Знаете ли, че…“, „Повече за…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и задани дейности чите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 46
ни задачи
Задачи за
контрол

– Формират представа за етническото,
езиковото и религиозното многообразие в
градовете.
– Разбират ролята на семейството, рода и
селището за съхраняването на народността.
– Дават примери от всекидневието през
ХV – ХVІІ в.
– Познават понятията община, еснаф, седянка, курбан, събор, мегдан, чаршия.
Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– работа с исторически източници;
– анализ на изображения.

Съдържател- Изяснява се значението на понятията
ни акценти община, еснаф, седянка, курбан, събор,
мегдан, чаршия, хайдути.
Изяснява се ролята на селските общини
за обществения живот на българите и контактите им с османските власти при издължаването на данъци и отбиването на
повинности.
Представят се най-важните групи от селското население с особен статут и определени задължения.

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 47: ОБЩЕСТВО И ВСЕКИДНЕВИЕ
НА БЪЛГАРИТЕ (ХV – ХVІІ В.) –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Голямата промяна
2. Селските общини
а) ролята на старейшините
б) задълженията на селяните
3. Градските махали
а) етническо и религиозно многообразие
б) еснафски организации
4. Затвореният свят на българина
5. Делници и празници
6. Градското ежедневие

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Познават основни характеристики на
стопанския и обществения живот в селото
и града.
– Разбират ролята на селските общини
през ХV – ХVІІ в.
– Описват основните данъчни задължения
на българите под османска власт.
– Разграничават селяните с особен статут
от останалите.
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Поставя се акцент върху промяната в градовете. Те излизат от крепостните стени
и се превръщат в центрове на занаяти и
търговия, с пъстро по етнически състав и
религия население.
Изясняват се причините за затворения начин на живот на българите.
Изясняват се особеностите на всекидневието в града и селото през този период.
Учебни
ресурси и
други
средства

Допълнител- Задачите от Работен лист № 47
ни задачи
Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 48: БЪЛГАРИТЕ И ДРУГИТЕ –
КОНТАКТИ И КОНФЛИКТИ –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока
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Учениците:
– Проследяват на карта преселванията от
и към българските земи.
– Описват процесите на ислямизация и
техните резултати.
– Разбират ролята на семейството и рода
за съхраняването на народността.
– Дават примери за традициите на различните религиозни общности в българските
земи.
– Познават понятията дискриминация и
толерантност.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– работа с историческа карта;
– разчитане на таблица с данни за религиозния състав на населението;
– анализ на изображения.

Учебник – работа с изображения, рубриките „Свидетелство от епохата“, „Знаете ли,
че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Задачи за
контрол

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

1. Преселванията
а) причини
б) посоки на преселванията
2. Мюсюлманската колонизация
3. Ислямът сред българите – доброволна и
принудителна ислямизация
4. Мозайка от народи
5. Българите и другите общности
6. На пазара и чаршията

Съдържател- Изяснява се значението на понятията дисни акценти криминация и толерантност.
Изясняват се с помощта на историческата
карта преселванията от и към българските
земи и промяната чрез колонизация на етническия и религиозния състав на населението в стратегически райони.
Изясняват се начините за налагане на исляма сред българите и причините, които подтиквали населението да приеме друга вяра.
Изясняват се отношенията на българското
население с други етнически и религиозни
групи – сърби, гърци, власи, евреи, армен
ци, цигани.
Подчертава се, че през вековете на османското господство в българските земи
конфликтите между различните народности
и религиозни общности не попречили в
по-спокойни периоди да се установят отношения на търпимост и толерантност към
другите.

Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа историческа карта, с
изоб
ражения, с рубриките „Свидетелства
от епохата“, „Знаете ли, че…“, „Когато
фактите говорят“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 48
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 49: ЖИВИТЕ ТРАДИЦИИ НА
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

1. Сблъсък на култури
2. Възстановяване на културната традиция
а) ролята на манастирите и килийните училища
б) книжовен живот
в) народното творчество – мотиви и герои
3. Контактите със Средна и Западна Европа
а) българите католици
б) изоставане от културното развитие на
Европа
Учениците:
– Разбират, че в българските земи след ХV
в. се сблъскват културите на християнството и исляма.
– Дават примери за културите на християнството и исляма по зададени показатели.
– Разбират ролята на манастирите и килийните училища за опазването на българската културно-книжовна традиция.
– Дават примери за пресъздаване на исторически събития във фолклора.
– Установяват асинхронност между българското и европейското културно развитие.
– Търсят и подбират информация по зададени показатели чрез ИКТ за исторически
личности и центрове на българската култура през ХV – ХVІІ в.
– Познават понятието дамаскини.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– работа с исторически източници;
– анализ на изображения.

Съдържател- Изяснява се значението на понятието дани акценти маскини.
Изяснява се, че след ХV в. българските
земи попадат в контактната зона между
исляма и християнството и се превръщат
в място на противопоставяне на различни
култури.
Поставя се акцент върху духовните опори на българската народност – вяра, език,
книжнина и народно творчество.
Посочва се, че в книжовните творби и народното творчество се възхваляват християнските добродетели, светци, мъченици
на вярата и герои, противопоставили се
на завоеватели и чужди господари. Дори в
народния хумор християнинът Хитър Петър
най-често успявал да надхитри остроумния
мюсюлманин Настрадин Ходжа.
Изяснява се как османското господство
пречи на културното развитие на българите
и с това предопределя изоставането им от
европейското културно развитие.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с исторически източници, с изображения, с рубриките „Свидетелства на народната памет“, „Повече за…“,
„Знаете ли, че…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 49
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
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ТЕМА 50: ПРАВОСЛАВНАТА ВЯРА –
ОПОРА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД –
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока

1. Църквата – обединител на балканските
християни
2. Манастирите – средища на вяра, знание
и памет
а) възстановяване на старите манастири
б) нови манастирски средища
3. Изкуството и вярата
а) иконописци и зографи
б) книжовници и творби

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Разбират ролята на християнската религия за съхраняване на българската народност.
– Разбират ролята на Църквата за обединение на балканските християни при противопоставянето им срещу разпространението на исляма.
– Разбират важността на Рилския манас
тир като общобългарски духовен център.
– Обясняват по зададени показатели ролята на манастирите за съхраняване на
българския народ.
– Разбират важността на православната
ръкописна книжовна традиция.
– Посочват примери на нови светци мъченици за християнската вяра.
– Познават понятието зограф.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– работа с исторически източник;
– анализ на изображения.

Съдържател- Изяснява се значението на понятието
ни акценти зограф.
Изяснява се важното място на вярата за
запазване на българската народност. Посочва се, че в периода ХV – ХVІІ в. религиозното съзнание стои по-високо от етническото, тъй като разделението на хората в
Османската империя е по верски признак
на правоверни неверници.
Изяснява се, че Църквата (Вселенската
патриаршия в Цариград) е обединител на
балканските християни независимо от етническата им принадлежност и има положителна роля за развитието им през тези
векове.
Поставя се акцент върху възстановяването
на манастирската мрежа през ХV – ХVІ в.
и поддържането на вярата, книжовността,
християнското изкуство и архитектура въп
реки неблагоприятните условия.
Подчертава се, че новите български светци
мъченици станали пример за отстояване на
вярата и вдъхвали сила на българите.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с исторически източници, с изображения, с рубриките „Личност
от епохата“, „Свидетелство от епохата“,
„Повече за…“

Допълнител- Самостоятелна работа с въпросите и зани дейности дачите в рубриките „КАКВО? КОГА? КЪДЕ?
ЗАЩО? КАК?“ и „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“
Допълнител- Задачите от Работен лист № 50
ни задачи
Задачи за
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 51: ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА,
МАНАСТИРИТЕ И НОВИТЕ СВЕТЦИ
МЪЧЕНИЦИ –
УРОК УПРАЖНЕНИЕ
(1 УЧЕБЕН ЧАС)
План на
урока
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1. Разчитане на историческа карта
2. Извличане на информация от изображения и писмени исторически документи
3. Търсене и подбиране на информация
чрез ИКТ за книжовната дейност в Рилския
манастир и изработване на постер
4. Изработване на презентация

Опорни
знания и
умения,
основни
понятия

Учениците:
– Познават българските манастири и новите светци мъченици за християнската
вяра през XV – XVII в.
– Познават ролята на манастирите за съхраняване на българския дух.

Актуализиране на
знания,
умения

Актуализират се знанията за:
– християнската вяра, църквата и манастирите под османска власт;
– ролята им за съхраняване на българската народност.
Прилагат се уменията за:
– извличане на информация от писмени
исторически документи и изображения;
– разчитане на историческа карта;
– самостоятелно търсене на информация
по зададени опори и изработване на презентация.

Съдържател- Припомнят се правилата за разчитане на
ни акценти изображение, за анализ на писмени исторически документи, за търсене на информация по зададени опори и създаване на
презентация.
Учебни
ресурси и
други
средства

Учебник – работа с писмени документи и
изображения

Допълнителни дейности
Допълнителни задачи
Задачи за
контрол

Задача 2 от учебника
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ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ

9. Покръстването на русите станало при управ
лението на княз:
А) Рюрик		 В) Владимир
Б) Светослав		 Г) Олег

ПЪРВА ГРУПА
ТЕСТ 1:
ЕВРОПЕЙСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ (V – ХІ В.).
БЪЛГАРИЯ ДО НАЧАЛОТО НА ХІ В.
1. Коя варварска държава в Западна Европа
просъществувала най-дълго?
А) на хуните		 В) на франките
Б) на вестготите		 Г) на лангобардите
2. Как се наричал духовният водач на Западната църква?
А) епископ		 В) патриарх
Б) папа		 Г) архиепископ
3. Теодорих Велики бил крал на:
А) франките		 В) вандалите
Б) вестготите		 Г) остготите

10. През 705 г. хан Тервел получил от император
Юстиниан ІІ титлата:
А) цар		 В) кесар
Б) крал		 Г) княз
11. Хан Омуртаг се прославил като:
А) обединител на славяни и българи
Б) успешен военачалник
В) добър законодател
Г) строител на дворци и крепости
12. Поземлените владения в Западна Европа се
наричали:
А) плантации		 В) феоди
Б) ферми		 Г) чифлици
13. Озаглавете картата:

4. Карл Велики станал „император и покровител на Рим“ през:
А) 796 г.		 В) 800 г.
Б) 814 г.		 Г) 732 г.
5. Как се наричал по-високостоящият феодал
при васалитета?
А) рицар		 В) васал
Б) стратиот		 Г) сеньор
6. Свещената книга на мюсюлманите е:
А) Библия		 В) Евангелие
Б) Коран		 Г) Хроника
7. Единен сборник (кодекс) със законите във
Византия бил съставен при управлението на император:
А) Юстиниан I		 В) Василий І
Б) Никифор І		 Г) Василий II
8. Мюсюлманското
летоброене
през:
А) 476 г.		 В) 718 г.
Б) 1054 г.		 Г) 622 г.
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започнало

А)
Б)
В)
Г)

Византия през IX в.
Франкската държава през VIII в.
Арабският халифат през VIII в.
Българското ханство през IX в.

14. С коя буква върху линията на времето е отбелязана битката при Ахелой?
А)		

Б)			В)				

Г)

705 г.

811 г.			 917 г.			

986 г.

15. Отговорете с 5 изречения.
Кои са причините за завладяването на България
от Византия?

ВТОРА ГРУПА
ТЕСТ 1:
ЕВРОПЕЙСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ (V – ХІ В.).
БЪЛГАРИЯ ДО НАЧАЛОТО НА ХІ В.
1. През коя от посочените години се състояла
битката при Каталаунските полета?
А) 476 г.		 В) 451 г.
Б) 395 г.		 Г) 486 г.
2. Как се наричал духовният водач на Източната църква?
А) архиепископ		 В) екзарх
Б) кардинал		 Г) патриарх
3. Вождът на хуните Атила бил известен с прозвището:
А) Азиатския бич		 В) Бич на Европа
Б) Бич Божи		 Г) Варварския бич

В) Крумовите закони били насочени срещу
крадците, езичниците, пияниците, лъжците.
Г) Крумовите закони засилили ханската власт.
11. На кой български владетел Византия признала титлата цар на българите?
А) Симеон І		 В) Петър І
Б) Борис І		 Г) Борис II
12. Кой бил родоначалникът на Македонската
династия във Византия?
А) Юстиниан ІІ		 В) Лъв VІ
Б) Никифор І		 Г) Василий І
13. Озаглавете картата:
А) Византия през IX в.
Б) Сръбското княжество през Х в.
В) България при Крум
Г) България при Симеон

4. Франкската държава възникнала през:
А) 476 г.		 В) 555 г.
Б) 486 г.		 Г) 395 г.
5. Пръв владетел на франките бил:
А) Хлодвиг		 В) Пипин Къси
Б) Карл Велики		 Г) Карл Мартел
6. Всички служители на църквата се включвали
в съсловието на:
А) рицарите		 В) селяните
Б) търговците		 Г) духовниците
7. През коя година се разделили Източната и
Западната църква?
А) 1077 г.		 В) 1054 г
Б) 1066 г.		 Г) 1099 г.
8. Коя от посочените славянски държави била
създадена от южни славяни?
А) Полша		 В) Русия
Б) Сърбия		 Г) Великоморавия
9. Хан Аспарух разгромил византийската армия
в Онгъла през:
А) 718 г.		 В) 681 г.
Б) 680 г.		 Г) 679 г.
10. Кое твърдение НЕ е вярно?
А) Крумовите закони били насочени срещу
крадците, клеветниците, лъжците, пияниците.
Б) Крумовите закони обединили славяни и българи.

14. С коя буква върху линията на времето е отбелязана битката при Поатие?
А)		

Б)				 В)

Г)

718 г.

732 г.			

814 г.

800г.

15. Отговорете с 5 изречения.
Кои са причините за Великото преселение на
народите?
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ПЪРВА ГРУПА
ТЕСТ 2: СРЕДНОВЕКОВНИЯТ СВЯТ (ХІІ – ХV В.).
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (ХІІ – ХІV В.)
1. Коя е основната причина за Кръстоносните
походи?
А) Желанието на рицарите да покажат храб
рост.
Б) Желанието на папата да покръсти езичниците.
В) Превземането на Константинопол от арабите
Г) Превземането на Йерусалим от селджукските турци
2. Първите университети в Западна Европа се
появили в:
А) Болоня, Париж и Оксфорд
Б) Милано, Венеция и Флоренция
В) Париж, Болоня и Лион
Г) Хамбург, Бремен и Нюрнберг
3. През 1095 г. папа Урбан II свикал църковен
събор, за да:
А) прогони еретиците от Франция
Б) даде свобода на крепостните селяни
В) обяви свещена война на Византия
Г) обяви поход за освобождаване на Божи гроб
4. Папа Инокентий III признал на българския
владетел Калоян титлата:
А) граф		 В) крал
Б) цар		 Г) княз
5. Кога бил сключен мир между българите и
Византия при крепостта Ловеч?
А) при въстанието на Петър Делян – 1040 г.
Б) при въстанието на Георги Войтех – 1072 г.
В) при въстанието на Петър и Асен – 1187 г.
Г) при въстанието на Ивайло – 1277 г.
6. Константинопол паднал в ръцете на латинските рицари през:
А) 1096 г.		 В) 1352 г.
Б) 1204 г.		 Г) 1453 г.
7. Занаятчийските сдружения в Западна Европа през Средновековието се наричали:
А) корпорации		 В) цехове
Б) братства		 Г) ордени
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8. Най-голямото селско въстание във Франция
избухнало през:
А) 1358 г.		 В) 1393 г.
Б) 1381 г.		 Г) 1396 г.
9. Съсловните събрания през Средновековието
включвали представители на:
А) гражданите, селяните, студентите
Б) студентите, преподавателите, духовниците
В) духовниците, аристократите, селяните
Г) духовниците, аристократите, рицарите
10. Кой бил откривателят на книгопечатането?
А) Йохан Гутенберг
Б) Робер Гростет
В) Франческо Петрарка
Г) Мануил Хризолор
11. Защо Франция водила Стогодишната война?
А) За да осъществи обединението си.
Б) За да завладее земи в Средиземноморието.
В) За да завладее Англия.
Г) За да наложи годишен данък на Англия.
12. Поклонението на император Хайнрих IV в Каноса през 1077 г. се превърнало в символ на:
А) кръстоносното движение
Б) поклонническото движение
В) мощта на Папството
Г) мощта на императора
13. Българското царство било завладяно от османските турци през XIV в. заради:
А) войните с Франция
Б) разпокъсването на три държави
В) предателството на болярите
Г) появата на богомилството
14. С коя буква върху линията на времето е отбелязано завладяването на Видинското царство
от османците?
А)		
Б)			В)		
Г)
1393 г.

1396 г.

1422 г.

1453 г.

15. Отговорете с 5 изречения.
Кои са последиците от завладяването на Бълга
рия от османските турци?

ВТОРА ГРУПА
ТЕСТ 2: СРЕДНОВЕКОВНИЯТ СВЯТ (ХІІ – ХV В.).
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (ХІІ – ХІV В.)
1. Кое твърдение за кръстоносните походи НЕ
е вярно?
А) В завоюваните земи били създадени кръстоносни държави.
Б) След превземането на Йерусалим бил построен храмът „Св. София“.
В) Укрепнали търговските контакти между Изтока и Запада.
Г) Християните разширили представите си за
мюсюлманите и Изтока.
2. През X – XI в. в Западна Европа новите градове били основани:
А) край мостове, пазари, замъци и манастири
Б) по крайбрежието на Черно море
В) по поречието на река Рейн
Г) край катедралите и манастирите
3.
А)
Б)
В)
Г)

Четвъртият кръстоносен поход завършил с:
освобождаването на Йерусалим
завладяването на Константинопол
унищожаването на еретиците във Франция
завладяването на Мека

4. Какво е значението на понятието харта?
А) договор между папата и патриарха
Б) писмен документ, с който се давали права и
свободи
В) договор между императора и патриарха
Г) писмен документ, с който се определяли данъците
5. Кое НЕ е причина за въстанието на Петър и
Асен?
А) споменът за изгубената българска държава
Б) кризата във Византия
В) стремежът на българските боляри за неподчинение на византийския император
Г) желанието за завладяване на територии на
съседни държави
6. Разпадането на Латинската империя и възстановяването на Византия станало през:
А) 1205 г.		 В) 1261 г.
Б) 1230 г.		 Г) 1453 г.
7. Панаирите били:
А) обединения на търговци и занаятчии
Б) пътуващи непостоянни пазари

В) покрити пазари
Г) обединения на музиканти и занаятчии
8. Най-голямото селско въстание в Англия избухнало през:
А) 1358 г.		 В) 1393 г.
Б) 1381 г.		 Г) 1396 г.
9. Буржоата били заможно градско съсловие,
което се занимавало с:
А) покупко-продажба на земя
Б) занаяти и търговия
В) поддържане на панаирите
Г) обслужването на войската
10. Кой византийски учен преподавал във Флоренция и бил считан за учител на първите ренесансови творци?
А) Леонардо Бруни		 В) Йоан Кантакузин
Б) Мануил Хризолор Г) Лукас Нотарас
11. Решаваща за хода на Стогодишната война
била:
А) битката при Креси
Б) защитата на Орлеан, начело с Жана д`Арк
В) битката при Поатие
Г) битката при Аженкур, спечелена от английс
ките стрелци
12. Животът на монасите през Средновековието
преминавал в:
А) обработване на манастирски земи
Б) молитви и събиране на милостиня
В) проповеди и гонения на еретиците
Г) строителство на храмове
13. Защитата на Търновската крепост срещу османските завоеватели оглавил:
А) цар Иван Шишман
Б) цар Иван Срацимир
В) Патриарх Йоаким
Г) Патриарх Евтимий
14. С коя буква върху линията на времето е отбелязано завладяването на Константинопол от османците?
А)		
Б)				
В)
Г)
1396 г.

1453 г.		

1459 г.

1463 г.

15. Отговорете с 5 изречения.
Кои са причините за въстанието на Петър и
Асен?
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ИСТОРИЯ И
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА VI КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА
ПОДГОТОВКА)
Приложение № 23 към т. 23

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА
ПРОГРАМА
Съдържанието на общообразователната подготовка по история и цивилизации в VI клас обхваща
епохата на Средновековието, която в рамките на
европейската история е периодът V – XV век, а в

националната ни история – от най-старата история
на славяни и българи до края на XVII век. Териториалният обхват включва както географските параметри на Европа, така и други части на света, с
които европейският свят влиза в определени контакти. В тематично отношение се акцентира върху
динамиката на онези политически, стопански, социални и културни процеси, които са в основата
на формиране на облика на европейс
ката цивилизация. Същевременно се открояват процеси в
българското общество и държава, които разкриват
българските приноси в Европейското средновековие и допринасят за утвърждаване на българската идентичност като част от европейската идентичност. В процеса на обучение се затвърждават
вече усвоените и се развиват нови умения за
овладяване и прилагане на специфични техники
на историческото познание.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В КРАЯ НА КЛАСА, ОБЛАСТИ НА
КОМПЕТЕНТНОСТИ, ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ
І. Фундаментите на
съвременния свят

Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически
събития. Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени
показатели.
Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси и личности. Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи примери за тях.
Различава причини и последици за значими събития в световната и българската история.

ІІ. Национално и световно Описва характерни паметници на националната и световната култура.
историческо и културно
Дава примери за взаимни влияния между различни култури.
наследство
Описва появата и развитието на религии и техни основни елементи.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
ІІІ. Човекът в историята

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
Описва живота на исторически личности по зададени показатели.

ІV. Източници на
историята

Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Изработва разширен план, създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със
зададени опори.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

1

2

3

Тема 1. Въведение в Европейско- Използва хронологични и пространствени ориентири при
то средновековие
определяне на епохата на европейското и на българското
Средновековие.
Разпознава основни черти на епохата на Средновековието.
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Средновековие/
Средни векове

1

2

3

Тема 2. История на средновековна Европа (V – ХІ в.).
България до началото на XI век
Акценти:
2.1. Държавност
2.1.1. Велико преселение на народите – раждането на Средновековна Европа
2.1.2. Могъщество на Византия
2.1.3. Държавата на франките
2.1.4. Арабският халифат
2.1.5. Славянският свят
2.1.6. Създаване и укрепване на
Българското ханство/канство
2.1.7. България през първата
половина на IX век
2.1.8. Християнизация на българската държава
2.1.9. Могъщество на България
при Симеон Велики
2.1.10. Завладяване на Българското царство от Византия

Определя причини и последици от Великото преселение на
народите.
Използва пространствени ориентири при локализирането на
Византия, франкската държава, България, Арабския халифат.
Открива причини и последици от създаването на средновековните държави.
Описва форми на държавно управление: Византия, франкска
държава, България, Арабски халифат.
Извлича информация от различни източници за развитието на
средновековните държави.
Познава най-значимите военни конфликти през периода V – ХІ
в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от
периода.
Описва исторически личности по зададени показатели: Юстиниан I, Аспарух, Тервел, Карл Велики, Крум, Борис I, Симеон,
Самуил.
Търси и подбира информация по зададени показатели за личности, исторически събития и процеси чрез ИКТ.

варвари
хан/кан
княз
народност
халиф

2.2. Общество и всекидневен
живот
2.2.1. Общество и всекидневие в
Западна Европа
2.2.2. Общество и всекидневие
във Византия
2.2.3. Общество и всекидневие
на българите

Обяснява основни характеристики на трите съсловия в западноевропейското общество чрез източници от епохата.
Описва промени в българското общество в резултат на Пок
ръстването.
Обяснява системата на васалитета в Западна Европа.
Извлича информация от различни исторически източници за
всекидневието на средновековните хора.
Дава примери за празници, обичаи и развлечения на хората
през Средновековието.

феод
съсловие
васалитет
езичество
рицар

2.3. Култура и културно наследство
2.3.1. Култура и културно наследство на християнска Европа
2.3.2. Делото на св. св. Кирил и
Методий и техните ученици
2.3.3. „Златният век“ на българската култура

Разпознава достижения на средновековните цивилизации.
„Златен век“
Разпознава паметници от епохата с национално и световно
книжовна
културно значение: църквата „Св. София“ в Константинопол,
школа
Мадарски конник, „Златна църква“ в Преслав.
Обяснява по зададени показатели делото на св. св. Кирил и
Методий и техните ученици.
Посочва български книжовници и книжовни школи.
Дава примери за влиянието на българската средновековна
култура в славянския свят.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели за култура и културно наследство от епохата.

2.4. Религия
2.4.1. Християнската църква
2.4.2. Възникване и разпространение на исляма

Описва разпространението и утвърждаването на християнството и исляма.
Познава основни елементи на християнството и исляма.
Посочва ценности, общи за християнството и исляма.
Дава примери за отношенията между Църквата и държавата
на Изток и на Запад.
Описва по зададени показатели ролята на Църквата в живота
на средновековния човек.
Дава примери за светци покровители на България и на Европа.

„свещена
война“

църква
патриарх
папа
архиепископ
ерес
манастир
икона
ислям
Коран
джамия
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Тема 3. Средновековният свят
(ХІІ – ХV в.).
(Българската държава
(ХІІ – ХІV в.).
Акценти:
3.1. Държавност
3.1.1. Централизация на държавната власт в Западна Европа
3.1.2. Кръстоносни походи
3.1.3. България при Асеневци
(до 1241 г.)
3.1.4. Завладяване на България и
Балканите от османците

Дава примери за централизация на държавната власт в Закръстоносци
падна Европа.
Разбира ролята на династията на Асеневци за възстановяване- харта
то на Българското царство.
Извлича информация от различни източници за развитието на
Българската държава.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от
периода.
Разграничава причини и последици от кръстоносните походи.
Познава значими военни конфликти през периода ХІІ – ХV в.
Описва исторически личности по зададени показатели: Уилям I
Завоевателя, Калоян, Иван Асен II, Иван Александър.
Проследява по карта османското завоевание на българските
земи.
Търси и подбира информация по зададени показатели за личности, исторически събития и процеси чрез ИКТ.

3.2. Общество и всекидневен
живот
3.2.1. Възникване и облик на
средновековните градове
3.2.2. Обществата в Западна
Европа и Византия XII – XIV век
3.2.3. Българското общество
XII – XIV век

Посочва причини за възхода на градовете.
цех
Описва основни дейности на градските жители на основата на
различни исторически източници.
буржоа
Разпознава представителни съсловни органи в Англия и Франция.
Посочва положителни резултати от стопански и културни взаимодействия на българите с други европейски народи.
Описва всекидневието на българското население на основата
на различни исторически източници.
Представя по зададени показатели ролята на мъжа и жената
в обществото.
Разпознава промени, настъпили в западноевропейското
общество през XV век.

3.3. Култура и културно наследство
3.3.1. Културно наследство на
западноевропейското
средновековие
3.3.2. Културно наследство на
Византия и византийския свят
3.3.3. Култура и културно нас
ледство на България

Описва ролята на университетите като средища на ново обра- катедрала
зование.
Търси и подбира примери чрез ИКТ за паметници на романското и готическото изкуство.
Разпознава паметници на националната култура със световно
значение:
Боянска църква, Лондонско четвероевангелие, Ивановски скални църкви, църквите в Несебър.
Дава примери за православни книжовни и културни центрове
(Света гора на Атон, Рилски манастир, Бачковски манастир,
Търновград).

3.4. Религия
3.4.1. Църквата и религията в
живота на средновековния човек

Открива разлики между православието и католицизма.
Извлича информация от различни източници за дейността на
рицарски и монашески ордени.
Разбира ролята на поклонничеството за културния обмен
между хората.
Дава примери за гонения на еретици и друговерци.
Разбира значението на дейността на Патриарх Евтимий.
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– монашески
– рицарски
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Тема 4. Българските земи под
османска власт (ХV – ХVІІ в.)
Акценти:
4.1. Държавност
4.1.1. Османската политическа
система
4.1.2. Съпротива срещу османската власт

Използва пространствени ориентири за определяне на границите на Османската империя и българското пространство в
нея.
Описва устройството на Османската империя.
Описва мястото на българите в системата на османската
държава.
Представя съпротивителните действия на българите срещу
османската власт.

4.2. Общество и всекидневен
живот
4.2.1. Демографски промени в
българските земи
4.2.2. Контакти и конфликти във
всекидневието

Проследява на карта преселванията от и към българските земи. дискриминация
Описва процесите на ислямизация и техните резултати.
толерантност
Познава основни характеристики на стопанския и обществения живот в селото и града.
Разбира ролята на семейството и рода за съхраняването на
народността.
Дава примери от всекидневието за традициите на различните
религиозни общности в българските земи.

4.3. Култура и културно
наследство
4.3.1. Българската култура
(ХV – ХVІІ в.)

Дава примери за културите на християнството и исляма по
зададени показатели.
Дава примери за пресъздаване на исторически събития във
фолклора.
Установява асинхронност между българското и европейското
културно развитие.
Търси и подбира информация по зададени показатели чрез
ИКТ за исторически личности и центрове на българската култура през ХV – ХVІІ в.

4.4. Религия
4.4.1. Православието –
опора на българите

Разбира ролята на християнската религия за съхраняване на
българската народност.
Обяснява по зададени показатели ролята на манастирите за
съхраняване на българския народ през ХV – ХVІІ в.
Посочва примери на светци мъченици за християнската вяра.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
ЗА ГОДИНАТА
За нови знания

до 60%

За упражнения и практически дейности

до 22%

За обобщение и преговор

до 12%

За контрол и оценка

до 6%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА
УЧЕНИЦИТЕ
Оценяването на постиженията на учениците
отразява равнището на достигане на очакваните
резултати в учебната програма. То отчита динами-

султан
везир
кадия
спахии
еничари
рая
община
хайдути

ката в различните сфери на познавателната им
дейност (усвояване и преработване на информация, прилагане на знания и умения, формиране
на компетентности, оценъчни дейности и др.). Поради спецификата и разнообразния характер на
очакваните резултати при оценяването може да
се използват различни методи и средства за проверка и оценка.
Учениците трябва предварително да са информирани за критериите и системата за оценяване
на постиженията им. Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:
Текущи оценки (от устни, от писмени, от прак- 50%
тически изпитвания)
Оценки от контролни работи

25%

Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на домашни работи, на упражнения,
работа по проекти и др.)

25%
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
1. Дейности, които могат да се реализират в класната стая,
както и такива, които се реализират извън училище
Д Е Й Н О СТИ
В КЛАСНАТА СТАЯ

ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ

Организиране на ролеви игри.
Изработване на мултимедийни презентации.
Изработване на хронологични таблици, линии на времето.
Работа с разнообразни източници на информация: исторически справочници, интернет, художествена литература.
Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване.
Представяне с помощта на ИКТ на виртуална разходка в
средновековен град или музей.

Организиране на учебни екскурзии до старите български столици и посещение на паметници от българската
национална култура.
Посещение на музеи и музейни сбирки от национално и
регионално значение.
Работа в библиотека.
Организиране на екскурзии с учебна цел до паметници
от световно значение.

2. Междупредметни връзки, насочени към придобиване на ключови компетентности
КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Компетентности в областта на Български език и литература:
българския език
Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст и извлича
информация от урочна статия в учебника по история; разграничава научно от художествено описание.
Развива техники на четене.
Обогатява писмената култура на учениците.
Чрез разширяване на обхвата на използваните понятия обогатява езиковата култура
– разбиране на смисъла.
Прилага умения за правилна употреба на глаголните времена.
Математическа компетентност
и основни компетентности в
областта на природните науки
и на технологиите

Математика:
Развива умения за изчисляване, работейки с линия на времето.
Развива умения за построяване и разчитане на графика.
Развива умения за търсене на белези за еднаквост и съпоставимост на фигури.

Дигитална компетентност

Информационни технологии:
Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по определени
теми в интернет.
Развива умения за подбор на информация и критично отношение към виртуалното
пространство.
Изготвя доклади и съобщения, прилагайки текстообработващи програми.
Изготвя мултимедийна презентация по зададена тема.
Прилага умения за работа с PowerPoint.

Умения за учене

Български език и литература и информационни технологии:
Развива основни умения като езикова и дигитална грамотност.
География и икономика:
Развива умения за работа с географска/историческа карта.
Спомага за ориентиране в динамично променящите се граници на европейските
държави.
Развива умения за разпознаване на основни знаци: столица, град, държавна граница.
Използва основни общи понятия между двата предмета.
Изобразително изкуство:
Развива умения за наблюдение на произведение на изобразителното изкуство и
съставяне на кратко описание по картина.
Развива умения за свързване на текст и изображение.
Развива умения за извличане на информация от произведения на изкуството.
Утвърждава като част от активния речник понятия като фон, цвят, художник и др.
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Социални и граждански компетентности

Литература:
Съпоставя исторически събития и тяхното пресъздаване във фолклорни текстове
(напр. „Даваш ли, даваш, Балканджи Йово“, песни за Крали Марко и др.).
Формира отношение към етичните кодекси и кодекси на поведение, общоприети в
различните общества и обществени среди.
Проследява взаимодействието на националната културна идентичност с европейската
идентичност.

Инициативност и предприемчивост

Технологии и предприемачество:
Изгражда отношение към инициативността, активността, независимостта и новаторството в личния и обществения живот.

Културна компетентност и
умения за изразяване чрез
творчество

Изобразително изкуство:
Развива умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на архитектурната среда.
Усвоява знания за българското художествено наследство в периода VІІ – ХVІІ век.
Търси европейски контекст на българското културно наследство през вековете.
Музика:
Придобива знания за музикални явления и личности – Йоан Кукузел в православната
музика.
Литература:
Придобива знания за европейската литература и култура.

Умения за подкрепа на
устойчивото развитие и за
здравословен начин на живот
и спорт

География и икономика:
Изгражда разбиране за единство на околна среда, бит и всекидневие на хората.
Човекът и природата:
Утвърждава активно отношение за опазване на паметниците на миналото.
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ
ТЕСТ 1: ЕВРОПЕЙСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ (V – ХІ В.).
БЪЛГАРИЯ ДО НАЧАЛОТО НА ХІ В.
Отговори I група
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в

б

г

в

г

б

а

г

в

в

г

в

в

в

–

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

2 т.

2 т.

5 т.

Скала за оценяване
Точки

Под 7

Оценка

7–8

Слаб 2 Среден 3

9 – 10

11 – 12

Добър 3,5

Добър 4

13 – 14

15 – 16

17 – 18

Мн. добър 4,50 Мн. добър 5

Над 18

Отличен 5,50 Отличен 6

Отговори II група
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в

г

б

б

а

г

в

б

б

в

в

г

г

б

–

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

2 т.

2 т.

5 т.

Скала за оценяване
Точки

Под 7

Оценка

7–8

Слаб 2 Среден 3

9 – 10

11 – 12

Добър 3,5

Добър 4

13 – 14

15 – 16

17 – 18

Мн. добър 4,50 Мн. добър 5

Над 18

Отличен 5,50 Отличен 6

ТЕСТ 2: СРЕДНОВЕКОВНИЯТ СВЯТ (ХІІ – ХV В.).
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ( ХІІ – ХІV В.)
Отговори I група
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

г

а

г

в

в

б

в

а

в

а

а

в

б

б

–

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

2 т.

2 т.

5 т.

Скала за оценяване
Точки

Под 7

Оценка

7–8

Слаб 2 Среден 3

9 – 10

11 – 12

Добър 3,5

Добър 4

13 – 14

15 – 16

17 – 18

Мн. добър 4,50 Мн. добър 5

Над 18

Отличен 5,50 Отличен 6

Отговори II група
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

б

а

б

б

г

в

б

б

б

б

б

а

в

б

–

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

1 т.

2 т.

2 т.

5 т.

Скала за оценяване
Точки
Оценка
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Под 7

7–8

Слаб 2 Среден 3

9 – 10

11 – 12

Добър 3,5

Добър 4

13 – 14

15 – 16

Мн. добър 4,50 Мн. добър 5

17 – 18

Над 18

Отличен 5,50 Отличен 6

