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I. УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ  
ПО ИСТОРИЯ И 
ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 10. КЛАС

1. Основна концепция на учебния комплект
Учебният комплект е разработен стриктно според 

новата учебна програма по история и цивилизации 
за 10. клас. Той се състои от три елемента: учебник, 
негов електронен вариант и книга за учителя. През 
следващата учебна година, при изявена потребност 
от ученици и учители и в зависимост от резултатите 
от работата само с учебника, авторите имат наме-
рение да допълнят комплекта и с работни листове 
или тестове за контрол и самоконтрол.

Учебното съдържание по история и цивилиза-
ции в 10. клас обхваща историята на български-
те земи от праисторическата епоха до историята 
на българската държава в началото на XXI в. Това 
са обемни знания за няколко исторически епохи, 
изучавани частично преди това от 5. до 9. клас. В 
този смисъл новото учебно съдържание повтаря и 
надгражда темите по българска история. Разгледа-
ни са задълбочено няколко акцента: възникналите 
държавно-политически модели в българските земи 
през различните епохи, настъпилите обществени и 
религиозни промени, новите идеи и културните дос-
тижения на хората по нашите земи. Основното съ-
държание е посветено на миналото на българите и 
на българската държава в контекста на балканските 
и общоевропейските процеси.

Основна цел на авторите при създаването на 
учебния комплект е развитието на компетентности у 
учениците на три познавателни равнища – знание, 
разбиране и приложение. Това ще им помогне да 
използват знанията за миналото, за да могат да 
вземат самостоятелни решения в реални ситуации. 
Замислени като интегриран и взаимно допълващ се 
комплект, учебникът и електронният му вариант мо-
гат да се използват и поотделно.

2. Структура на учебника
Амбицията на авторите на учебника е да подне-

сат на учители и ученици информацията по начин, 
съответстващ на научните постижения на българска-
та и на световната историография и отговарящ на 
съвременната методика на преподаване. Стремежът 
е текстовете на учебника да бъдат достъпни, четив-
ни и разбираеми, а задачите да провокират инте-
рес, въображение и самостоятелно мислене. 

Спазено е препоръчителното процентно разделе-
ние на урочните единици. Според програмата общи-
ят брой на уроците е 116, като те са обособени в 
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осем хронологични раздела: „Днешните български 
земи през праисторическата епоха и Античността“, 
„България до началото на XI в.“, „Българската дър-
жава (XII – XIV в.)“, „Българските земи под османска 
власт (XV – XVII в.)“, „Българско възраждане (XVIII 
– XIX в.)“, „България от Освобождението до края на 
Втората световна война“, „България след Втората 
световна война до 1989 г.“, „България след 1989 г.“. От 
116 урочни единици 75 са за нови знания (65%), 9 са 
уроци упражнения, 11 уроци за практически дейнос-
ти и 3 за прилагане на знания (приблизително 20%), 
10 са за преговор и обобщение (приблизително 9%) 
и 7 са за контрол и оценка (приблизително 6%).

Всеки тематичен раздел започва с уводен раз-
твор, който ориентира учениците в изучавания ис-
торически период. Разделните страници съдържат 
кратък текст, въвеждащ в темата. Под него е разпо-
ложена линия на времето, върху която са отразени 
с помощта на изображения и дати най-значимите 
събития от урочните единици. 

Всяка урочна единица за нови знания е разпо-
ложена на два разтвора. Тя започва задължително 
с проблемен въпрос, който цели да насочи рабо-
тата на учениците към осмисляне на представения 
проблем. Чрез отговора на този въпрос в края на 
учебния час учителят може да провери доколко уче-
ниците са разбрали преподаденото. Под него е раз-
положена хронология на най-важните дати, които 
учениците ще открият в урока. В рубрика „Речник“ 
са обяснени новите понятия, които учебната прог-
рама изисква, и ключови думи за разбирането на 
урочното съдържание. 

Основният авторов текст е с обем от три ко-
лони и дава основополагаща информация за раз-
глеждания проблем. Написан е на достъпен за де-
сетокласниците език и стил, без претоварване с 
научни термини и факти. Непосредствено след края 
на урочната статия следва кратко обобщение, съ-
държащо задължителния минимум от знания, които 
трябва да бъдат усвоени. 

Различни рубрики като: „Свидетелство от епо-
хата“, „Личност от епохата“, „Още за...“, „Наслед-
ството“, „Знаете ли, че...“, разширяват познанията 
на учениците, давайки им допълнителна информа-
ция. Те се допълват от многобройни изображения 
(картини, гравюри, литографии, снимки, възстановки 
и рисунки), които визуализират историческия раз-
каз и провокират индивидуалното възприемане на 
дадената текстова информация. Исторически карти, 
таблици и схеми подпомагат процеса на усвояване 
на знанията. Всички посочени източници на инфор-
мация са придружени от въпроси и задачи, които 
подпомагат осмислянето им и провокират самостоя-

телната работа на учениците. Чрез избраната фор-
мулировка: „Опишете“, „Обяснете“, „Сравнете“, 
„Дискутирайте“, „Анализирайте“ и пр., се цели 
акцентът да се премести от постигането на фактоло-
гически знания към развиването на компетентности 
за анализ, оценка и обобщение. Разнообразни въп-
роси и задачи съдържат заключителните рубрики 
към всяка урочна единица „Проверете наученото“ 
и „Приложете знанията си“. Както се подразбира 
от наименованието им, тук специално внимание се 
обръща на задачите за приложение, чрез които уче-
ниците се научават да прилагат придобитите знания 
и умения в реални житейски ситуации, както и да 
аргументират позицията си на основата на различ-
ните някогашни и сегашни перспективи. 

Урочните единици за упражнение са с обем от 
един разтвор. Започват с ясно формулирана цел 
и задачи и са предназначени да развиват и зат-
върждават определени умения у учениците. Фор-
мулирани са разнообразни насочващи въпроси, с 
помощта на които учениците изпълняват задачи за 
самостоятелна работа върху различни писмени из-
точници и/или изображения. 

Урочните единици за практически дейности са 
новост в учебните програми по история и цивилиза-
ции и съответно в учебниците. Обемът им отново е 
един разтвор. Целта им е да подпомогнат учениците 
да приложат наученото в нова ситуация, като проя-
вят активност и креативност. Тези уроци са насоче-
ни към създаване на интересни ситуации, в които 
учениците да „се учат чрез правене“ на нещо, което 
се постига чрез поставената им творческа задача. 

Интересно хрумване на авторите са трите урочни 
единици, наречени „Приложете“, разработени на 
една страница. Подобно на уроците за практически 
дейности те също поставят учениците в различни 
ситуации и роли въз основа на зададени им тексто-
ви източници и изображения.

Урочните единици за преговор и обобщение 
също са разработени на една страница. Чрез крат-
ките текстове по тематични области се затвърждава 
наученото, а съпътстващите въпроси и задачи дават 
възможност за проверка и контрол. Тестовете за 
самоконтрол към тях включват задачи със затво-
рен и отворен отговор. Те позволяват на учениците 
да проверят сами своите знания, да открият про-
пуските си и да ги отстранят. В помощ не само на 
учениците, но и на учителите са примерните тесто-
ве за входно и изходно равнище.

Скалата за самооценка на всички тестове е 
приложена в книгата за учителя, която в предла-
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гания електронен вариант е достъпна и за учени-
ците. Поради значителния обем на учебника авто-
рите предпочетоха вместо скалата в учебника да 
бъдат поместени Азбучен показалец на понятията 
и Хронология на събитията. Заедно с Пътеводите-
ля това са трите необходими рубрики, които улес-
няват ориентирането и намирането на информация 
в учебника.

3. Възможностите на електронния вариант 
на учебника
Чрез електронния вариант на учебника учени-

ци и учители получават възможност за по-бързо, 
по-лесно, по-интересно и по-успешно усвояване на 
учебното съдържание. Той притежава не само об-
разователна, но и развлекателна функция и в този 
смисъл допринася процесът на учене от уморително 
задължение да се превърне в приятно занимание. 

Електронният вариант на учебника включва ос-
вен всичко заложено в книжното тяло и интерак-
тивни карти, галерии с картини, снимки, анимации, 
презентации и други мултимедийни продукти, които 
да разнообразят урочната дейност и подпомогнат 
овладяването на учебното съдържание.

4. Книгата за учителя – 
вашият помощник
Книгата за учителя има скромната задача да под-

помогне дейността на учителите по история и ци-
вилизации. Освен общото представяне на учебния 
комплект за 10. клас тя представя и новата учебна 
програма и прилагането є в обучението по история 
и цивилизации.

За максимална полезност в процеса на предва-
рителната подготовка на учебната година за учи-
телите, преподаващи история и цивилизации в 10. 
клас, е разработено и Примерно годишно раз-
пределение. То е само предложение на авторите 
и няма задължителен характер. По-скоро следва да 
послужи като рамка, която всеки да попълни съоб-
разно собствените си разбирания и подход. 

Специално внимание в книгата за учителя е от-
делено на методическите разработки на уроците за 
нови знания. И тук обаче няма как да се предложат 
универсални решения, а само ориентири, които да 
подпомогнат предварителната подготовка на учите-
ля и да му дадат възможност за творчески подход. 
Уроците за упражнение и за практически дейнос-
ти не са методически разработени, защото техните 
цели, задачи и дейности са достатъчно ясно форму-
лирани в учебника. 

В книгата за учителя е поместена богата библиог-
рафия в помощ на учителите. Тя включва предложе-
ния на авторите за допълнителна информация върху 
преподаваните теми.

II. УЧЕБНА ПРОГРАМА  
ПО  
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА 10. КЛАС

1. Новото в учебната програма
Съгласно новия Закон за предучилищното и учи-

лищното образование, влязъл в сила на 1 август 
2016 г., обучението по история и цивилизации в 10. 
клас (общообразователна подготовка) се осъщест-
вява във втората година на първия гимназиален 
етап. Хронологически то обхваща периода от пра-
историческата епоха до началото на XXI в., а съ-
държателно – историята на българските земи и на 
българската държава.

Учебната програма има няколко нови елемен-
та. След краткото є общо представяне изнесено 
са изведени очакваните резултати от обучението в 
края на класа. Ясно са формулирани по области на 
компетентности конкретизираните знания, умения 
и отношения за общообразователната подготовка 
на учениците. Следва представяне на учебното съ-
държание, разписано в четири големи теми, спо-
ред хронологията на събитията. Към тях са описани 
очак ваните резултати и новите понятия. Всяка тема, 
както в предходните класове, е организирана в те-
матични области, които в различните исторически 
периоди в зависимост от спецификата са формули-
рани по различен начин. Така учебното съдържание 
е подчинено на съчетаването на тематичен подход 
с добре познатите хронологичен и синхронен прин-
цип. 

След учебното съдържание в табличен вид е да-
дено препоръчително процентно разпределение на 
задължителните учебни часове за нови знания, за 
упражнения и практически дейности, за обобщение 
и преговор и за контрол и оценка. В таблици са 
представени и специфичните методи и форми за 
оценяване на постиженията на учениците, както и 
дейностите за придобиване на ключовите компе-
тентности и изведени междупредметни връзки.

Разписана по този начин, учебната програма 
дава възможност за повече упражнения и практи-
чески дейности и отговаря на модерната методика 
на обучението по история.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  
ЗА X КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ 
НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ

І. Фундаментите на 
съвременния свят

Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.
Описва основни политически възгледи и модели на управление.
Обяснява възникването и дейността на различни институции.
Прилага хронологични и/или пространствени ориентири при обяснение на териториални 
и/или обществени промени.
Определя мястото на България в значими исторически процеси.
Подбира и използва основни понятия при описание, сравнение и анализ на исторически 
събития и процеси.
Открива причини и последици.

ІІ. Национално и световно 
историческо и културно 
наследство

Идентифицира и описва културно-исторически паметници със световно значение.
Обяснява традиции, принадлежащи на различни култури.
Открива синхронност или асинхронност в културното развитие на различните общества 
и дава примери за взаимни влияния.
Оценява значението на националните и европейските приноси в световното културно 
наследство.

ІІІ. Човекът в историята Описва развитието на идеите за правата и свободите на гражданите в различни общества.
Представя различия в начините на живот, в религиозните вярвания и в ценностите на 
отделни общества.
Оценява идеи и действия на личности в историята.
Обяснява социални и икономически последици от открития в областта на науката, тех-
никата и технологиите.
Обяснява значими проблеми в историческото развитие и ролята на човека за тяхното 
разрешаване.

ІV. Източници на 
историята

Извлича и интерпретира информация от писмени документи, карти, изображения, схеми, 
диаграми.
Проявява критично отношение при работа с различни исторически източници.
Разграничава исторически факти от интерпретации за тях.
Създава писмен текст по зададен исторически проблем и/или върху исторически източници.
Търси, подбира и обработва информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.

Съдържанието на общообразователната подго-
товка по история и цивилизации в X клас на първи 
гимназиален етап представлява пълен курс по бъл-
гарска история – от първи свидетелства за живот 
по днешните български земи до началото на XXI 
век. В този клас учениците разширяват и задълбо-
чават познанията си за най-значими политически, 
стопански, обществени и културни явления в бъл-
гарската история. Така се формира отношение към 
родното, към историческата традиция, утвърждава 
се съзнанието за гражданска и национална иден-

тичност, разбирането за активната роля и отго-
ворност на личността като основни ценности на 
Съвременността.

В процеса на обучение се затвърждават уме-
нията за овладяване и прилагане с помощта на 
специфични техники на методи на историческото 
познание, като акцентът е поставен върху умения-
та за учене, за развиване на критичното мислене 
и самостоятелното обработване на информация, 
за изразяване и аргументиране на собствена по-
зиция.

Приложение № 4
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Очаквани резултати Нови понятия

1 2 3

Тема 1. Днешните български 
земи през праисторическата 
епоха

Познава археологически обекти с открити следи от човешки жи-
вот в днешните български земи (пещерата Козарника, пещерата 
Бачо Киро, пещерата Магура, Карановската селищна могила).
Дава пример за обществено разслоение (Варненски некропол).
Представя вярванията на праисторическите хора: преклонение 
пред силите на природата, вяра в живота след смъртта.

неолитна рево
люция

Тема 2. Днешните български 
земи през Античността
2.1. Държавност
2.1.1. Древна Тракия. Одриско
царство
2.1.2. Българските земи в гра-
ниците на Римската и ранната 
Византийска империя (I – VI в.)

2.2. Общество и всекидневен
живот
2.2.1. Общество и всекидневен
живот на траките

2.3. Културно наследство
2.3.1. Религиозни вярвания и кул-
турно наследство на древните 
траки
2.3.2. Културното наследство на 
елинската, римската и ранно-
византийската цивилизация в 
днешните български земи

Използва пространствени ориентири при описанието на Древ-
на Тракия и границите на Одриското царство.
Представя последиците от гръцката колонизация по бреговете 
на Черно море.
Описва възникването на държавни обединения при тракийските 
племена.
Представя Одриското царство като пример за държавно обе-
динение.
Описва днешните български земи в състава на римските про-
винции на Балканите.
Познава прехода от езическата Римска империя към христи-
янската Византийска империя и значението му за балканските 
провинции.

Описва бита и всекидневния живот на траките.
Разкрива ролята на владетеля в тракийското общество.

Описва елементи на тракийските вярвания и обичаи.
Представя паметниците на тракийското културно наследство с 
национално и световно значение.
Търси, подбира и обработва информация чрез ИКТ по зададени 
показатели за нови археологически открития, свързани с древ-
ните траки.
Идентифицира съвременни български селища, създадени през 
римската епоха, със съответните им имена.
Описва разпространението на християнството в балканските 
провинции на Римската империя.
Идентифицира характерни паметници на елинската, римската и 
ранновизантийската култура в днешните български земи.

мегалитна 
култура
орфизъм

римска урбани
зация
базилика
ротонда

Тема 3. България до началото 
на XI век
Акценти:
3.1. Държавност
3.1.1. Славяните и древните 
българи във Великото преселение 
на народите
3.1.2. Създаване и укрепване на 
Българското ханство/канство
3.1.3. България през първата 
половина на IX век
3.1.4. Християнизация на българ-
ската държава при княз Борис I

Обяснява причини и последици от Великото преселение на 
народите.
Представя държавното устройство на ранносредновековната 
българска държава.
Проследява най-значимите военни конфликти, в които участ-
ват българите, в периода V – XI век.
Дава примери за успехи на средновековната българска дип-
ломация.
Оценява по зададени показатели владетелите:
Кубрат, Аспарух, Тервел, Крум, Омуртаг, Борис I, Симеон Вели-
ки, Петър I, Самуил.
Познава формите и проявите на съпротива срещу византийс-
ката власт.

инсигнии
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3.1.5. Могъщество на България 
при цар Симеон Велики
3.1.6. Завладяване на Българ-
ското царство от Византия и 
отпорът срещу него. Цар Самуил
3.1.7. Българските земи под 
властта на Византия

3.2. Общество и всекидневен 
живот
3.2.1. Славяните и древните 
българи до Покръстването
3.2.2. Общество и всекидневие на 
българите след християнизацията

3.3. Култура и културно
наследство
3.3.1. Културното наследство на 
езическа България
3.3.2. Делото на св. св. Кирил и 
Методий и техните ученици 
3.3.3. „Златният век“ на българ-
ската култура
3.3.4. Културни взаимодействия 
между цивилизации

3.4. Религия
3.4.1. Религиозните вярвания и 
обичаи на славяните и древните 
българи
3.4.2. Извоюване на автокефална 
българска църква

Търси, подбира и обработва чрез ИКТ информация по зададе-
ни показатели за личности, исторически събития и процеси.
Обяснява последиците от завладяването на българските земи 
от Византия.

Сравнява обществата на славяните и древните българи до 
Покръстването.
Описва промените в българското общество в резултат на 
християнизацията.
Извлича информация от различни източници за всекидневието 
на средновековните българи. 

Представя паметници от епохата с национално и световно 
културно значение.
Обяснява значението на делото на св. св. Кирил и Методий и 
техните ученици.
Разбира защо св. св. Кирил и Методий са определени за 
небесни съпокровители на Европа.
Познава книжовни школи, книжовници и техни произведения.
Оценява влиянието на българската култура в средновековния 
свят.
Търси, подбира и обработва информация чрез ИКТ по зададе-
ни показатели за култура и културно наследство от епохата.

Познава основни елементи от религията на славяните и древ-
ните българи.
Разбира значението на Покръстването и извоюването на 
автокефална църква.
Определя ролята на Църквата в живота на средновековния 
човек.

идентичност
културни взаи
модействия
канон в изкус
твото
житие

автокефалност
богомилство
отшелничество
схизма

Тема 4. Българската държава
(ХІІ – ХІV в.)
Акценти:
4.1. Държавност

4.1.1. Възстановяване на българ-
ската държавност при Петър
и Асен
4.1.2. Международно признание 
на България при цар Калоян
4.1.3. Могъщество на България 
при цар Иван Асен II
4.1.4. Българското царство в 
периода средата на XIII – XIV век
4.1.5. Завладяване на България и 
Балканите от османците

4.2. Общество и всекидневен 
живот
4.2.1. Възникване и облик на бъл-
гарските средновековни градове
4.2.2. Българското общество

Оценява ролята на династията на Асеневци за възстановява-
нето на Българското царство.
Извлича информация от различни източници за развитието на 
българската държава.
Представя устройството на българската държава в периода 
ХІІ – ХIV в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от 
периода.
Познава значими военни конфликти през периода ХІІ – ХIV в.
Оценява по зададени показатели владетелите: Калоян, Иван 
Асен II, Иван Александър, Иван Шишман.
Проследява етапите на османското завладяване на Балканите.
Открива причини и последици от османското завоевание на 
българските земи.
Търси, подбира и обработва информация по зададени показа-
тели за личности, исторически събития и процеси чрез ИКТ.

Посочва характерни елементи и особености при планировката на 
българските средновековни градове (Царевград Търнов, Червен).
Представя стопанското развитие в българските земи през 
периода ХІІI – ХIV в.
Описва всекидневието на българите на основата на различни 
исторически източници.

уния

сепаратизъм
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4.3. Култура и културно наслед-
ство

4.4. Религия
4.4.1. Църквата и религията в 
живота на българите

Представя паметници на националната култура със световно 
значение: Боянската църква, Лондонското четвероевангелие, 
Ивановските скални църкви, църквите в Несебър.
Познава дейността на Търновската книжовна школа и влия-
нието є в православния свят.

Дава примери за православни книжовни и културни центрове 
(Света гора на Атон, Рилския манастир, Бачковския манастир, 
Търновград).
Разбира значението на дейността на Патриарх Евтимий.

исихазъм

Тема 5. Българските земи под 
османска власт (ХV – ХVІІ в.)
Акценти:

5.1. Държавност
5.1.1. Османската политическа 
система
5.1.2. Съпротива срещу осман-
ската власт

5.2. Общество и всекидневен 
живот
5.2.1. Демографски промени в 
българските земи
5.2.2. Контакти и конфликти на 
различните социални, етнически 
и религиозни групи във всекидне-
вието

5.3. Култура и културно наслед-
ство
5.3.1.Българските земи на кръс-
топътя на цивилизации
5.3.2. Българската култура (ХV – 
ХVII в.)

5.4. Религия
5.4.1. Православието – опора на
българите

Използва пространствени ориентири за определяне на граници-
те на Османската империя и българското пространство в нея.
Описва устройството на Османската империя.
Определя мястото на българите в системата на османската 
държава.
Разграничава формите на антиосманска съпротива.
Разбира ролята на външнополитическите фактори за развитието 
на българските съпротивителни прояви.
Оценява съпротивителните действия на българите срещу осман-
ската власт.

Разпознава основните групи в обществото.
Проследява на карта преселванията от и към българските земи.
Описва процеса на формирането на български диаспори.
Представя основни характеристики на стопанския и обществе-
ния живот в селото и града.
Разбира ролята на семейството, рода и българския език за 
съхраняването на народността.
Описва процесите на ислямизация и техните резултати.
Дава примери от всекидневието за традициите на различните 
религиозни общности в българските земи. 

Установява асинхронност между българското и европейското 
културно развитие.
Представя българските земи като зона на контакти и конфликти 
между християнската и ислямската цивилизация.
Дава примери за културните приноси на българите католици.
Оценява ролята на Чипровската книжовна школа.
Търси, подбира и обработва информация по зададени показа-
тели чрез ИКТ за исторически личности и центрове на българ-
ската култура през ХV – ХVІІ в. в българските земи и извън тях.

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.

диаспора

ислямизация

традиционна 
култура

Тема 6. Българско възраждане 
(XVIII – XIX в.)
Акценти:
6.1. Идеи и политики:
6.1.1. Новото време и българите

Представя Българското възраждане като преход на българско-
то общество към Новото време.
Обяснява същността, съдържанието и хронологичните граници 
на Българското възраждане.
Оценява дейността на Паисий Хилендарски и Софроний Вра-
чански.
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6.1.2. Зараждане на национално
самосъзнание у българите – 
Паисий Хилендарски и Софроний 
Врачански
6.1.3. Новото българско училище
6.1.4. Движение за самостоя-
телна църква и формиране на 
Българската екзархия
6.1.5. Начало на организирано на-
ционалноосвободително движение 
6.1.6. Българското национално-
освободително движение (1869 
– 1875)
6.1.7. Априлско въстание 1876 г.
6.1.8. Руско-турска освободител-
на война (1877 – 1878)

6.2. Общество и всекидневен 
живот
6.2.1. Стопански промени през 
XVIII – XIX век
6.2.2. Промени в българското 
общество през Възраждането
6.2.3. Българите в сферата на 
европейската цивилизация
6.2.4. Демографски процеси

6.3. Култура и културно наслед-
ство
6.3.1. Българската култура през 
Възраждането

Представя влиянието на промените в Османската империя 
върху Българското възраждане.
Представя прехода от килийно към светско образование.
Разграничава етапите в движението за извоюване на църков-
на независимост.
Оценява значението на борбите за църковна самостоятелност.
Оценява ролята на Българската екзархия и признаването на 
българската нация.
Представя формите на съпротива на българите.
Представя идеите и дейността на Георги Стойков Раковски 
като основоположник на организираното националноосвободи-
телно движение.
Оценява делото на Васил Левски за освобождението на бъл-
гарите.
Систематизира по зададени показатели дейността на Любен 
Каравелов и Христо Ботев.
Познава ролята на центровете на българската емиграция.
Представя подготовката, избухването и последиците от Април-
ското въстание (1876 г.)
Описва военните действия и участието на българите в Рус ко-
турската война (1877 – 1878) въз основа на информация от 
различни исторически източници.
Търси, подбира и обработва информация чрез ИКТ по зададе-
ни показатели за исторически личности от епохата.

Представя стопанските промени в българските земи през 
периода.
Дава примери за ролята на стопанското развитие през Въз-
раждането върху живота на българите.
Представя новите социални групи в българското възрож-
денско общество.
Обяснява влиянието на европейската цивилизация върху въз-
рожденските българи (облекло, вътрешен интериор на жили-
щата и др.).
Дава примери за процесите на вътрешна и външна миграция.

Дава примери за промени в духовния живот на българи-
те в резултат на европейското културно влияние: издаване 
на вестници и списания, поява на театрални трупи, хорове, 
оркестри и др.
Свързва възрожденски дейци с техните произведения: Добри 
Чинтулов, Христо Ботев, Любен Каравелов, Иван Вазов.
Оценява постиженията на българската възрожденска литерату-
ра, живопис и архитектура.

Танзимат

национална идея
легия
Български рево
люционен цен
трален комитет 
(БРЦК)
Вътрешна 
революционна 
организация 
(ВРО)
дуализъм

модерна кул
тура

Тема 7. България от Освобож-
дението до края на Втората 
световна война
Акценти:

7.1. Държавност и политики
7.1.1. Възникване на българския
национален въпрос
7.1.2. Възстановяване на българ-
ската държавност и изграждане 
на Княжество България

Обяснява клаузите на Санстефанския договор и решенията на 
Берлинския конгрес от 1878 г.
Разграничава чрез исторически източници основни идеи на 
либерали и консерватори за устройството на България.
Обяснява устройството на Княжество България според Търнов-
ската конституция.
Представя основни права и задължения на българските граж-
дани според Търновската конституция.
Представя устройството на Източна Румелия.
Оценява последици от Съединението на Източна Румелия с 
Княжество България.

автономия
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7.1.3. Княз Александър I, консти-
туционният въпрос и политичес-
ките партии
7.1.4. Политическо устройство 
на Източна Румелия
7.1.5. Съединението на Източна 
Румелия с Княжество България и 
неговата защита
7.1.6. Българската криза. Избо-
рът на княз Фердинанд I
7.1.7. Българите извън предели-
те на свободната държава
7.1.8. Модернизация на България 
в началото на XX век
7.1.9. Обявяване на независи-
мостта на Царство България
7.1.10. Войни за национално обе-
динение (1912 – 1918)
7.1.11. България в периода между 
двете световни войни
7.1.11. 1. Левият политически
радикализъм 
7.1.11. 2. Демокрацията, Девет-
найсетомайският преврат и 
безпартийният режим
7.1.12. България в годините на 
Втората световна война 

7.2. Общество и идеи
7.2.1. Развитие на българското 
стопанство след Освобождение-
то
7.2.2. Модернизация на българ-
ското общество

7.3. Култура и наука
7.3.1. Развитие на образование-
то след Освобождението
7.3.2. Българската култура

Разбира причините за скъсване и възстановяване на диплома-
тическите отношения между България и Русия.
Обяснява значението на обявяването на Независимостта през 
1908 г. и на Царство България.
Представя основни моменти от освободителното движение на 
българите в Македония и Одринско.
Представя подготовката, избухването и последиците от Илин-
денско-Преображенското въстание.
Открива причини и последици от Балканските войни.
Оценява участието на България в Първата световна война и 
клаузите на Ньойския договор. 
Посочва особеностите на управлението на БЗНС.
Разбира ролята на международните и вътрешните фактори 
за радикализация на политиката на БКП и за ескалацията на 
политическото насилие в България.
Представя кризата на демокрацията и преврата от 19 май 
1934 г.
Обяснява ролята в управлението на страната на владетелите: 
Александър I, Фердинанд I и Борис III.
Представя основни тенденции на българския политически 
живот между двете световни войни.
Оценява избора и действията на България по време на Втора-
та световна война.
Обяснява с помощта на карта промените в границите на Бъл-
гария от 1878 до 1947 г.
Оценява значението на действията за спасяване на българ-
ските евреи през Втората световна война.
Търси, подбира и обработва информация чрез ИКТ и различни 
исторически източници за участието на българи във войните 
за национално обединение.

Открива елементи на стопанска модернизация на България в 
края на ХІХ и началото на ХХ в.
Открива елементи на синхронност и асинхронност в бита и 
ежедневието на българите и западноевропейците.
Разграничава традиционни от нови празници, налагащи се в 
българското общество.
Търси, подбира и обработва информация чрез ИКТ за модер-
низацията на българското общество.

Илюстрира с примери развитието на българското образова-
ние, наука и култура.
Свързва български творци и произведения в областта на ли-
тературата, изкуството и архитектурата с европейски културни 
течения.

регентство
легитимност
безкняжие

протекциони
зъм
Вътрешна маке
доноодринска
революционна 
организация

Комунистически 
интернационал
терор
атентат
безпартиен 
режим

Тема 8. България след Втората 
световна война до 1989 г.
Акценти:

8.1. Държавност и политики
8.1.1. България в съветската 
сфера на влияние и промените в 
политическата система, 1944 – 
1947 г.

Проследява промените в политическото развитие на
България след Втората световна война, включително прехода
от „народна демокрация“ към съветизация.
Разбира ролята на СССР за налагане на комунистическия
режим в България.

съветизация
комунизъм
диктатура на 
пролетариата
Народен съд
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8.1.2. Утвърждаване на тотали-
тарния режим в България
8.1.3. България и промените в 
Източния блок
8.1.4. България и Европа – „раз-
ведряването“ и „застоят“
8.1.5. Крах на тоталитарния 
режим

8.2. Общество и икономически 
процеси
8.2.1. Икономически промени в 
селото и града
8.2.2. Българското общество 
(1944 – 1989). Демографски про-
мени и социална политика

8.3. Култура, наука и технологии
8.3.1. Българската култура през
втората половина на XX век. 
Власт и интелигенция
8.3.2. Българската наука и нови-
те технологии

Описва чрез изображения от периода характерни белези на 
култа към личността и към „партийния вожд“.
Обяснява характеристики на тоталитарната държава.
Посочва основни характеристики на едноличната власт на 
Тодор Живков.
Сравнява конституциите на Народна република България от 
1947 и 1971 г.
Дава примери за политически терор, репресии и нарушаване 
на граждански, политически и човешки права и свободи.
Открива форми на политическа съпротива срещу 
комунистичес кия режим.
Дава примери за зависимостта на българската външна и 
вътрешна политика от СССР.
Представя политиката на БКП към българите от Пиринска 
Македония.
Дава примери за отношението на комунистическия режим 
към етническите общности.

Обяснява стопанските промени при комунистическия режим.
Оценява последиците на централизираната планова икономика 
и на институциите върху икономическото развитие на България.
Дава примери за миграции от селото към града.
Разбира ролята на пропагандата в обществото.
Дава примери за унифицирането на живота на българите 
(облекло, жилище, обзавеждане, кола), както и за създаването 
на система от привилегии.

Посочва приноси на България в европейското и световното 
културно наследство.
Търси и подбира по зададени показатели чрез ИКТ информа-
ция за световноизвестни български творци.
Обяснява механизмите за контрол на комунистическия режим 
върху интелигенцията.
Дава примери за дисидентски прояви сред българската инте-
лигенция.
Представя промените в индустрията и бита на хората.
Описва причините за технологичното изоставане на България 
спрямо Запада.

репресивен 
апарат
„трудововъзпи
тателни обще
жития“ (лагери)
горяни

„Възродителен 
процес“

експроприация
социалистичес
ка
индустриализа
ция
насилствено 
коопериране
изселване

Тема 9. България след 1989 г.
Акценти:
9.1. Държавност и политики
9.1.1. Развитие на многопартий-
на политическа система
9.1.2. Политически промени и 
изграждане на институциите на 
демократичната държава
9.1.3. Пътят на България към НАТО
и Европейския съюз.
9.1.4. България в ЕС

9.2. Икономика и общество
9.2.1. Преход към пазарна иконо-
мика
9.2.2. Демографски и миграцион-
ни процеси

Представя премахването на тоталитарните институции и 
възвръщането към принципите на плурализъм, демокрация и 
пазарна икономика.
Описва устройството на Република България съгласно консти-
туцията.
Изброява основни права и задължения на гражданите според 
Конституцията на Република България.
Дава примери за положителното влияние на Европейския
съюз върху развитието на България.
Представя основни насоки в българската външна политика.

Обяснява предизвикателствата при прехода на българското 
стопанство към пазарна икономика.
Дава примери за социални проблеми на прехода.
Дава примери за положителни ефекти от преструктурирането 
на икономиката и членството в ЕС за икономическото разви-
тие на България.
Оценява последиците от демографските и миграционните процеси.

избирателна 
система
гражданско 
общество
свобода на 
словото
евроатланти
чески избор

приватизация
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9.3. Култура
9.3.1. Културата в условията на 
демокрация
9.3.2. Хуманизъм, толерантност 
и свобода на движение на хора и 
идеи

Дава примери за българско културно присъствие по света.
Представя чрез примери взаимодействието между българската 
и съвременната световна култура.
Представя чрез средствата на ИКТ българи със световни пос-
тижения в различни области.
Дава примери за промени във всекидневието на българите.
Представя развитието на културния плурализъм.

глобализация

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 от-
разява равнището на достигане на очакваните ре-
зултати в учебната програма. То отчита динамиката 
в различните сфери на познавателната им дейност 
(усвояване и преработване на информация, при-
лагане на знания и умения, формиране на компе-
тентности, оценъчни дейности и др.). Поради спе-
цификата и разнообразния характер на очакваните 
резултати при оценяването могат да се използват 
различни методи и средства за проверка и оценка.

Учениците трябва предварително да са инфор-

мирани 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-
тически изпитвания)

50%

Оценки от контролни работи 25%

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

25%

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 С Т И

В КЛАСНАТА СТАЯ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ

Участие в ролеви игри.
Изработване на мултимедийни презентации.
Изработване на хронологични таблици, линии на времето.
Участие в дискусии по важни исторически теми.
Работа с разнообразни източници на информация: истори-
чески справочници, интернет, художествена литература.
Работа в екип по предварително зададени задачи за проуч-
ване.
Участие в разработване на конкретни учебни проекти.
Изработване на портфолио.

Работа в библиотека.
Посещение на архив.
Използване на информация от интернет за проучва-
телска и изследователска дейност, свързана както с 
конкретното учебно съдържание, така и за изучаването 
на родния край.
Провеждане на интервюта и анкети.
Участие в учебни екскурзии.
Посещения в музеи.
Запознаване с органи на местната и централната власт.

2. Междупредметни връзки, насочени към придобиване на ключови компетентности

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Компетентности в областта на 
българския език

Български език:
Знание за основните видове устно взаимодействие.
Умение за критическо четене и писане.
Отношение на предразположеност към критичен и конструктивен диалог.
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Умения за общуване на чужди 
езици

Чужди езици:
Чрез използваните понятия от чужд произход обогатява езиковата си култура.
Отношение към културното многообразие и междукултурното общуване.

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.
Природни науки:
Знание за напредъка, ограниченията и рисковете от технологиите в обществото.
Умение да се разпознават основните характеристики на научното търсене и умение да 
се съобщават заключенията и разсъжденията, които довеждат до тях.
Отношение на уважение към истината и желание да се търсят аргументи и да се оце-
нява тяхната валидност.

Дигитална компетентност Информационни технологии:
Знание за основни компютърни програми за обработка на текстове, създаване на елек-
тронни таблици, бази данни, съхраняване и управляване на информация.
Умения да се използват инструменти за създаване и представяне на информация.
Критично отношение към наличната информация и отговорно ползване на интерактив-
ните медии.

Умения за учене География и икономика:
Развива умения за работа с географска/историческа карта.
Спомага за ориентиране в динамично променящите се граници на европейските държави.
Изобразително изкуство:
Развива умения за наблюдение на произведение на изобразителното изкуство и съста-
вяне на 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 композиция, фон, палитра и др.
Философия:
Знание за развиването на изискваните компетентности, знания, умения и квалификации.
Умение да оценява собствената си работа, както и да търси съвети и подкрепа, когато 
е необходимо.
Отношение на положителна нагласа, която включва мотивацията и увереността да се 
постоянства и успява в ученето в хода на човешкия живот.

Социални и граждански ком-
петентности

Български език и литература:
Формира отношение към етичните кодекси и кодекси на поведение, общоприети в 
различните общества и обществени среди.

Инициативност и предприем-
чивост

Философия:
Знание за компетентността, която включва творчество, новаторство, поемане на рис-
кове, както и способността да се планират и управляват проекти.
Умение за способността да се работи както поединично, така и в сътрудничество с 
групи. Основно значение има умението да се преценяват и откриват собствените силни 
и слаби страни, да се оценяват и поемат рискове, когато е оправдано.

Културна компетентност и 
умения за изразяване чрез 
творчество

Изобразително изкуство:
Развива умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на архитектур-
ната среда.
Умение да се оцени изкуството и естетическото удоволствие от него, както и самоиз-
разяването чрез разнообразни средства.
Отношение на зачитане на разнообразието на културното изразяване.
Музика:
Придобива знания за музикални явления и личности.
Литература:
Придобива знания за европейската литература и култура.

Умения за подкрепа на устой-
чивото развитие и за здравос-
ловен начин на живот и спорт

География и икономика:
Изгражда разбиране за единство на околна среда, бит и всекидневие на хората.
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III. Примерно годишно разпределение на темите  
от учебното съдържание по история и цивилизации за 10. клас

Съкращения: НП – начален преговор; НЗ – нови знания; У – упражнение;
ОП – обобщение и преговор; ПД – практически дейности; К – контрол; ГП – годишен преговор

№
Сед

мица/
Месец

Тема
Вид 
на 

урока
Очаквани резултати Методи

Бе
леж
ки

1 2 3 4 5 6 7
1 1./IX Насоки за работа. 

Представяне на 
учебната програ
ма по история за 
10. клас и необ
ходимите учебни 
помагала.

НП Анкета.
Предложения за разработване на 
учебни проекти.

2 1./IX Какво знаете за... 
Светът от Първата 
световна война до 
началото на XXI в. 

Политически мо
дели, личности от 
историята на Съв
ременната епоха 

НП Преговор на изученото в 9. клас Сравнителен анализ на докумен-
ти.
Попълване на сравнителна таб-
лица за демократичните, тота-
литарните и авторитарните 
режими. 
Писмена характеристика на лич-
ност по избор.

3 1./IX Какво знаете за... 
Светът от Първата 
световна война до 
началото на XXI в. 

Международни 
отношения, Студе
на война, роля на 
световните органи
зации за мир 

НП Преговор на изученото в 9. клас Попълване на хронология.
Аргументиране на устен отго-
вор: Кое събитие от междувоен-
ния период демонстрира подценя-
ването на Хитлер от западните 
държави?
Изготвяне на презентации за ОН 
и ООН.
Сравнителен анализ на докумен-
ти – подбрани клаузи от устави-
те на ОН и ООН.

4 1./IX Какво знаете за... 
Светът от Първата 
световна война до 
началото на XXI в. 

Процесите на ев
роинтеграция

НП Преговор на изученото в 9. клас Изработване на схема на разши-
ряването на ЕС.
Аргументиране на лично мнение: 
Какви са ползите за българското 
общество от избора за евроин-
теграция?

5 2./IX Какво знаете за... 
Светът от Първата 
световна война до 
началото на XXI в. 
(Входно равнище)

К Проверка на знания и умения, 
формирани в 9. клас

Работа с исторически източни-
ци, линия на времето, истори-
чески понятия и личности.
Създаване на кратък исторически 
текст със зададени опори.

6 2./IX Днешните бъл
гарски земи през 
праисторическата 
епоха 

НЗ Познава археологически обекти с 
открити следи от човешки живот 
в днешните български земи (пеще-
рата Козарника, пещерата „Бачо 
Киро“, пещерата Магура, Каранов-
ската селищна могила).
Дава пример за обществено раз-
слоение (Варненски некропол).

Работа с исторически източ-
ници, линия на времето, исто-
рически понятия. Изработване 
на таблица за българските земи 
през праисторическата епоха по 
зададени опори.
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7 2./IX Вярванията на хо

рата през праисто
рическата епоха

У Представя вярванията на праис-
торическите хора: преклонение 
пред силите на природата, вяра в 
живота след смъртта.

Анализ на изображения. Създаване 
на кратък исторически текст за 
религиозния живот на праисто-
рическите хора.

8 2./IX Древна Тракия. 
Одриско царство

НЗ Използва пространствени ориен-
тири при описанието на Древна 
Тракия и границите на Одриското 
царство.
Представя последиците от гръц-
ката колонизация по бреговете на 
Черно море.
Описва възникването на държавни 
обединения при тракийските пле-
мена.
Представя Одриското царство 
като пример за държавно
обединение.

Работа с различни исторически 
източници. Изработване на таб-
лица за Одриското царство по 
зададени опори.

9 3./X Българските земи 
в границите на 
Римската и ран
ната Византийска 
империя (I – V в.)

НЗ Описва днешните български земи 
в състава на римските провинции 
на Балканите.
Познава прехода от езическата 
Римска империя към християнската 
Византийска империя и значението 
му за балканските провинции.
Описва разпространението на 
християнството в балканските 
провинции на Римската империя.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия. Изработване на линия на 
времето за римската експанзия 
на Балканите.

10 3./X Общество и 
всекид невен живот 
на траките

НЗ Описва бита и всекидневния жи-
вот на траките.
Разкрива ролята на владетеля в 
тракийското общество.

Работа с различни исторически 
източници.
Изработване на схема на тра-
кийското общество преди и след 
римското завоевание.
Изготвяне и представяне на пре-
зентация за паметник на тра-
кийското културно наследство 
по избор.

11 3./X Религиозни вяр
вания и културно 
наследство на 
древните траки

НЗ Описва елементи на тракийските 
вярвания и обичаи.

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Изработване на сравнителна 
таблица за религиозните вярва-
ния на траки, гърци и римляни.
Създаване на кратък текст за 
следи от тракийски празници и 
обичаи в нашата съвременност.

12 3./X Културното наслед
ство на елинската, 
римската и ран
новизантийската 
цивилизация в 
днешните българ
ски земи

НЗ Представя паметниците на тра-
кийското културно наследство с 
национално и световно значение.
Търси, подбира и обработва ин-
формация чрез ИКТ по зададени 
показатели за нови археологичес-
ки открития, свързани с древните 
траки.
Идентифицира характерни па-
метници на елинската, римската 
и ранновизантийската култура в 
днешните български земи.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Изработване на електронен ал-
бум с характерни паметници на 
елинската, римската и раннови-
зантийската култура в нашите 
земи.
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13 4./X Римското наслед

ство в днешните 
български земи

ПД Идентифицира съвременни българ-
ски селища, създадени през рим-
ската епоха със съответните им 
имена.

Работа с различни исторически 
източници.
Изготвяне на мултимедийна пре-
зентация за обект на римското 
строителство, лично посетен и 
заснет.

14 4./X Какво научихте 
за... Днешните 
български земи 
през праистори
ческата епоха и 
Античността

ОП Извлича и интерпретира инфор
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми. 
Проявява критично отношение 
при работа с различни истори-
чески източници.

Дискутиране на възникването и 
промените в тракийската дър-
жавност след римското завоева-
ние. Съставяне на сравнителна 
схема на тракийското, гръцкото 
и римското общество.
Представяне на избран паметник 
на тракийското наследство по 
зададени опори.

15 4./X Какво научихте 
за... Днешните 
български земи 
през праистори
ческата епоха и 
Античността

К Открива връзката между политичес-
ки, стопански и социални промени.
Прилага хронологични и/или 
пространствени ориентири при 
обяснение на териториални и/или 
обществени промени.
Подбира и използва основни по-
нятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и 
процеси.
Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми, диаграми.

Самостоятелна работа: задачи 
за проверка и оценяване на зна-
ния, умения и компетентности.

16 4./X Славяни и бълга
ри във Великото 
преселение на 
народите

НЗ Обяснява причини и последици от 
Великото преселение на народите.
Оценява по зададени показатели 
владетеля хан Кубрат. 
Търси, подбира и обработва чрез 
ИКТ информация по зададени по-
казатели за личности, исторически 
събития и процеси.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Изработване на сравнителна 
таблица за славяни и българи по 
зададени опори.

17 5./X Създаване и поли
тическо укрепване 
на Българското 
ханство

НЗ Представя държавното устройство 
на ранносредновековната българ-
ска държава.
Оценява по зададени показатели 
владетелите хан Аспарух и хан Тер-
вел.

Работа с различни исторически 
източници. 
Съставяне на кратък истори-
чески текст, сравняващ възник-
ването на българската и франк-
ската държава.

18 5./X Събитията от 680 – 
681 г. през погледа 
на византийските 
хронисти

У Извлича и интерпретира ин-
формация от писмени документи, 
изоб ражения и схеми.
Проявява критично отношение 
при работа с различни истори-
чески източници.

Работа с различни исторически 
източници. 
Създаване на писмен текст за 
възникването на българската 
държава по зададени опори.

19 5./X Възход на Българ
ското ханство през 
първата половина 
на IX в.

НЗ Проследява най-значимите воен-
ни конфликти, в които участват 
българите, в периода V – XI век.
Дава примери за успехи на сред-
новековната българска дипломация.
Оценява по зададени показатели 
владетелите хан Крум и хан Омуртаг.

Работа с различни исторически 
източници. 
Изработване на хронологична 
таблица за териториалните при-
добивки на българската държава 
от началото на VIII до средата 
на IX в.
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20 5./X Покръстване на 

българите
НЗ Дава примери за успехи на сред-

новековната българска дипломация.
Оценява по зададени показатели 
владетеля княз Борис I.
Търси, подбира и обработва чрез 
ИКТ информация по зададени по-
казатели за личности, исторически 
събития и процеси.
Разбира значението на Покръства-
нето и извоюването на автокефал-
на църква.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Дискутиране на избора на княз 
Борис да обвърже българската 
църква с Константинополската 
патриаршия.

21 6./X България между 
Рим и Константи
нопол

У Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми, диаграми.
Проявява критично отношение 
при работа с различни истори-
чески източници.
Разграничава исторически факти 
от интерпретации за тях.
Участва в дискусии по важни ис-
торически теми.

Работа с различни исторически 
източници.
Съставяне на кратко съобщение 
за управлението на княз Влади-
мир Расате.

22 6./X Политическо 
могъщество на 
България при цар 
Симеон

НЗ Проследява най-значимите воен-
ни конфликти, в които участват 
българите, в периода V – XI век.
Дава примери за успехи на сред-
новековната българска диплома-
ция.
Оценява по зададени показатели 
владетеля Симеон Велики.
Търси, подбира и обработва чрез 
ИКТ информация по зададени по-
казатели за личности, исторически 
събития и процеси.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на кратък исто-
рически текст за мястото и 
ролята на цар Симеон в българ-
ската история в контекста на 
епохата, в която живее.

23 6./X Залезът на Пър
вото българско 
царство

НЗ Оценява по зададени показатели 
владетелите Петър I и Самуил.
Обяснява последиците от завла-
дяването на българските земи от 
Византия.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Систематизиране в табличен вид 
на причините и последиците от 
византийското завладяване на 
българските земи.

24 6./X Общество и рели
гия на славяни и 
българи

НЗ Сравнява обществата на славя-
ните и древните българи до Пок-
ръстването.
Описва промените в българското 
общество в резултат на христия-
низацията.
Извлича информация от различ-
ни източници за всекидневието на 
средновековните българи.
Познава основни елементи от ре-
лигията на славяните и древните 
българи.
Определя ролята на Църквата в 
живота на средновековния човек.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на сравнителна схема 
на славянското и българското 
общество.
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25 7./X Културата на ези

ческа България
НЗ Представя паметници от епохата 

с национално и световно културно 
значение.
Търси, подбира и обработва ин-
формация чрез ИКТ по зададени 
показатели за култура и културно 
наследство от епохата.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на кратък истори-
чески текст за развитието 
на средновековната българска 
култура.

26 7./X Създаване и 
разпространение 
на славянската 
писменост и кни
жнина

НЗ Обяснява значението на делото 
на св. св. Кирил и Методий и тех-
ните ученици.
Разбира защо св. св. Кирил и Ме-
тодий са определени за небесни 
съпокровители на Европа.

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Съставяне на кратък истори-
чески текст за дейността на 
учениците на Кирил и Методий в 
България по зададени опори.

27 7./X „Златен век“ на 
българската кул
тура

НЗ Познава книжовни школи, книжов-
ници и техни произведения.
Оценява влиянието на българска-
та култура в средновековния свят.
Търси, подбира и обработва ин-
формация чрез ИКТ по зададени 
показатели за култура и културно 
наследство от епохата.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Изработване на презентации за 
културни паметници от периода 
на „Златния век“.

28 7./X Културни взаимо
действия между 
цивилизации

ПД Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми. 
Търси, подбира и обработва ин-
формация с помощта на ИКТ по 
зададени показатели.

Работа с различни исторически 
източници.
Изработване на електронни 
брошури за преславската цивили-
зация.

29 8./XI Какво научихте 
за... България до 
началото на XI в.

ОП Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми. 
Проявява критично отношение 
при работа с различни истори-
чески източници.

Изработване на сравнителна 
таблица за държавната уредба 
на България през езическия и 
християнския период. 
Съставяне на родословно дърво 
на владетелска династия.

30 8./XI Какво научихте 
за... България до 
началото на XI в.

К Открива връзката между политиче-
ски, стопански и социални промени.
Прилага хронологични и/или 
пространствени ориентири при 
обяснение на териториални и/или 
обществени промени.
Подбира и използва основни по-
нятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и 
процеси.
Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми, диаграми.

Самостоятелна работа: задачи 
за проверка и оценяване на зна-
ния, умения и компетентности.

31 8./XI Средновековна 
България възкръс
ва. Въстанието на 
Асен и Петър.

НЗ Познава формите и проявите на 
съпротива срещу византийската 
власт.
Оценява ролята на династията на 
Асеневци за възстановяването на 
Българското царство.
Търси, подбира и обработва ин-
формация по зададени показатели 
за личности, исторически събития 
и процеси чрез ИКТ.

Работа с различни исторически 
източници. 
Съставяне на линия на времето 
за основните събития, белязали 
възстановяването на среднове-
ковната българска държава.
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32 8./XI Завършване на 

освободителното 
дело на Асеневци. 
Цар Калоян 
(1197 – 1207)

НЗ Дава примери за успехи на сред-
новековната дипломация от пе-
риода.
Познава значими военни кон-
фликти през периода ХІІ – ХIV в.
Оценява по зададени показатели 
владетеля Калоян.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на кратък истори-
чески текст, сравняващ дипло-
матическата дейност на цар 
Калоян с тази на княз Борис.

33 9./XI Политическо могъ
щество на Бълга
рия при цар Иван 
Асен II 
(1218 – 1241)

НЗ Дава примери за успехи на сред-
новековната дипломация от пе-
риода.
Познава значими военни кон-
фликти през периода ХІІ – ХIV в.
Оценява по зададени показатели 
владетеля Иван Асен II.

Работа с различни исторически 
източници.
Съставяне на кратък истори-
чески текст, сравняващ управле-
нието на цар Калоян с това на 
цар Симеон по зададени опори.

34 9./XI България през 
втората половина 
на XIII в.

НЗ Търси, подбира и обработва ин-
формация по зададени
показатели за личности, истори-
чески събития и процеси чрез ИКТ.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на кратко съобщение 
по зададена тема: „Защо нас-
ледниците на цар Иван Асен не 
успяват да запазят и утвърдят 
постигнатото от него полити-
ческо могъщество“.

35 9./XI Родът на Асеневци ПД Извлича информация от различни 
източници за развитието на бъл-
гарската държава.

Работа с различни исторически 
източници.
Попълване на таблица за род-
ствените отношения и произ-
хода на представителите на 
Асеневата династия.
Съставяне на кратък истори-
чески текст за владетел от 
тази династия по зададени 
опори.

36 9./XI България през 
XIV в. и падането 
є под османска 
власт

НЗ Оценява по зададени показатели 
владетелите Иван Александър и 
Иван Шишман.
Проследява етапите на османско-
то завладяване на Балканите.
Открива причини и последици от 
османското завоевание на
българските земи.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на линия на времето 
за основните събития, свърза-
ни с османското нашествие на 
Балканите.

37 10./XI Опорите на властта 
в средновековна 
България

НЗ Представя устройството на българ-
ската държава в периода XII – XIV 
в.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Изработване на схема на държав-
ното устройство на Първата и 
на Втората българска държава.

38 10./XI Стопанско разви
тие на среднове
ковна България

НЗ Търси, подбира и обработва ин-
формация по зададени показатели 
за личности, исторически събития 
и процеси чрез ИКТ.
Представя стопанското развитие 
в българските земи през периода 
ХІІI – ХIV в.

Работа с различни исторически 
източници.
Съставяне на кратък текст за 
българското занаятчийско про-
изводство през Средновековието 
по зададени опори.
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39 10./XI Всекидневието на 

средновековния 
българин

НЗ Описва всекидневието на българи-
те на основата на различни исто-
рически източници.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.  
Съставяне на съобщение за 
забавленията на аристокрацията 
през Средновековието.

40 10./XI Културата на 
Втората българска 
държава 
(XIII – XIV в.)

НЗ Търси, подбира и обработва ин-
формация по зададени показатели 
за личности, исторически събития 
и процеси чрез ИКТ.
Представя паметници на нацио-
налната култура със световно 
значение: Боянската църква, Лон-
донското четвероевангелие, Ива-
новските скални църкви, църквите 
в Несебър.
Познава дейността на Търновската 
книжовна школа и влиянието є в 
православния свят.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Изготвяне на презентации за 
значими паметници на културата 
на Втората българска държава.

41 11./XI Из Царевград 
Търнов

ПД Посочва характерни елементи и 
особености при планировката на 
българските средновековни градо-
ве (Царевград Търнов, Червен).

Работа с различни исторически 
източници.
Съставяне на екскурзоводска 
беседа за Царевград Търнов по 
зададени опори.

42 11./XI Българската църк
ва и ересите през 
Средновековието

НЗ Дава примери за православни 
книжовни и културни центрове
(Света гора на Атон, Рилския ма-
настир, Бачковския манастир, Тър-
новград).
Разбира значението на дейността 
на Патриарх Евтимий.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Изготвяне на съобщение за бого-
милството по зададени опори.

43 11./XI Какво научихте 
за... Българската 
държава 
(XII – XIV в.)

ОП Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми. 
Проявява критично отношение 
при работа с различни истори-
чески източници.

Съставяне на хронология на Вто-
рото българско царство. 
Изработване на схема на държав-
ния модел.
Изготвяне на презентация на 
православните и културни цен-
трове във Втората българска 
държава.

44 11./XI Какво научихте 
за... Българската 
държава 
(XII – XIV в.)

К Открива връзката между полити-
чески, стопански и социални про-
мени.
Прилага хронологични и/или 
пространствени ориентири при 
обяснение на териториални и/или 
обществени промени.
Подбира и използва основни по-
нятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и 
процеси.
Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми,
диаграми.

Самостоятелна работа: задачи 
за проверка и оценяване на зна-
ния, умения и компетентности.
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45 12./

XII
Османската поли
тическа система 
и управлението на 
българските земи

НЗ Използва пространствени ориен-
тири за определяне на границите 
на Османската империя и българ-
ското пространство в нея.
Описва устройството на Осман-
ската империя.
Определя мястото на българите в 
системата на османската държава.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на схема на османския 
модел на управление.

46 12./
XII

Съпротива срещу 
османската власт 
през XV – XVII в.

НЗ Разграничава формите на анти ос-
манска съпротива.
Разбира ролята на външнополити-
ческите фактори за развитието на 
българските съпротивителни прояви.

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Съставяне на хронологична таб-
лица за антиосманските въста-
ния по зададени опори.

47 12./
XII

Българите срещу 
османската власт 
през XV – XVII в.

ПД Оценява съпротивителните дейст-
вия на българите срещу османска-
та власт.

Работа с различни исторически 
източници.
Съставяне на кратък текст за 
връзката между стремежа на 
българите към свобода и целите 
и действията на европейските 
държави през XV – XVII в.

48 12./
XII

Демографски 
промени в българ
ските земи

НЗ Разпознава основните групи в об-
ществото.
Проследява на карта преселвани-
ята от и към българските земи.
Описва процеса на формирането 
на български диаспори.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Систематизиране в таблица на 
причините и последиците от 
османското нашествие в българ-
ските земи по зададени опори.

49 13./
XII

Контакти и кон
фликти на раз
личните социални, 
етнически и рели
гиозни групи във 
всекидневието

НЗ Представя основни характеристи-
ки на стопанския и обществения 
живот в селото и града.
Разбира ролята на семейството, 
рода и българския език за съхра-
няването на народността.
Описва процесите на ислямизация 
и техните резултати.
Дава примери от всекидневието за 
традициите на различните религиоз-
ни общности в българските земи.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на схема на структу-
рата на българското общество.

50 13./
XII

Българските земи 
на кръстопътя на 
цивилизации

У Представя българските земи като 
зона на контакти и конфликти 
между християнската и ислямската 
цивилизация.

Работа с различни исторически 
източници.
Дискутиране на проявленията на 
сблъсъка между християнската и 
мюсюлманската цивилизация.

51 13./
XII

Българската култу
ра (XV – XVII в.)

НЗ Установява асинхронност между 
българското и европейското кул-
турно развитие.
Дава примери за културните при-
носи на българите католици.
Оценява ролята на Чипровската 
книжовна школа.
Търси, подбира и обработва ин-
формация по зададени показатели 
чрез ИКТ за исторически личности 
и центрове на българската култу-
ра през ХV – ХVІІ в. в българските 
земи и извън тях.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Изготвяне на презентации за 
българския принос в културата 
на Сърбия, Влахия, Молдова и Ру-
сия след османското завоевание.
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52 13./

XII
Православието – 
опора на българите

НЗ Разбира ролята на християнската 
религия за съхраняване на българ-
ската народност.
Обяснява по зададени показатели 
ролята на манастирите за съхра-
няване на българския народ през 
ХV – ХVІІ в.
Посочва примери на светци мъче-
ници за християнската вяра.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Писмено систематизиране на 
факторите за съхраняване на 
българската народност.

53 14./
XII

Какво научихте 
за... Българските 
земи под османска 
власт (XV – XVII в.)

ОП Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми. 
Проявява критично отношение 
при работа с различни истори-
чески източници.

Съставяне на таблица за прили-
ките и разликите за мястото на 
българите в османската и в бъл-
гарската средновековна държава.
Съставяне на кратък текст за 
стопанския живот в българското 
село и град през XVI – XVII в.
Изготвяне на презентации за 
български печатни книги през XVI 
– XVII в.

54 14./
XII

Какво научихте 
за... Българските 
земи под османска 
власт (XV – XVII в.)

К Открива връзката между политичес-
ки, стопански и социални промени.
Прилага хронологични и/или 
пространствени ориентири при 
обяснение на териториални и/или 
обществени промени.
Подбира и използва основни по-
нятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и 
процеси.
Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми, диаграми.

Самостоятелна работа: задачи 
за проверка и оценяване на зна-
ния, умения и компетентности.

55 14./
XII

Оформяне на 
срочните оценки

К Поставяне на задачи за проверка 
и оценяване на знания, умения и 
компетентности.

56 14./
XII

Новото време и 
българите

НЗ Представя Българското възраж-
дане като преход на българското 
общество към Новото време.
Обяснява същността, съдържание-
то и хронологичните граници на 
Българското възраждане.
Представя влиянието на проме-
ните в Османската империя върху 
Българското възраждане.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на линия на времето 
за границите на Българското 
възраждане и етапите му.

57 15./I Зараждане на на
ционално самосъз
нание у българите 
– Паисий Хилен
дарски и Софроний 
Врачански

НЗ Оценява дейността на Паисий Хи-
лендарски и Софроний
Врачански.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на кратък текст за 
ролята на Паисий Хилендарски в 
българската история.

58 15./I Новото българско 
училище

НЗ Представя прехода от килийно 
към светско образование.

Работа с различни исторически 
източници.
Съставяне на стъпаловидна схе-
ма за развитието на българско-
то училище през Възраждането.
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59 15./I На училище през 

Възраждането
У Извлича и интерпретира инфор-

мация от писмени документи и из-
ображения.
Създава писмен текст по зададен 
исторически проблем и/или върху 
исторически източници.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Написване на есе за историята 
на училището по зададени опори.

60 15./I Движение за 
самостоятелна 
църква и учредя
ване на Българска
та екзархия

НЗ Разграничава етапите в движе-
нието за извоюване на църковна 
независимост.
Оценява значението на борбите 
за църковна самостоятелност.
Оценява ролята на Българската 
екзархия и признаването на бъл-
гарската нация.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на линия на времето 
за етапите и важните събития 
от движението за самостоятел-
на църква през Възраждането.

61 16./I Начало на органи
зирано национал
ноосвободително 
движение

НЗ Представя формите на съпротива 
на българите.
Представя идеите и дейността на 
Георги Стойков Раковски като ос-
новоположник на организираното 
националноосвободително движе-
ние.
Познава ролята на центровете на 
българската емиграция.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Попълване на таблица за българ-
ските емигрантски организации 
по зададени опори.

62 16./I Българското нацио
налноосвободител
но движение (1869 
– 1875)

НЗ Оценява делото на Васил Левски 
за освобождението на българите.
Търси, подбира и обработва ин-
формация чрез ИКТ по зададени 
показатели за исторически лично-
сти от епохата.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на сравнителен 
текст за политическите възгле-
ди на Л. Каравелов и Васил Левски 
по самостоятелно формулирани 
критерии.

63 16./I Пътят към свобо
дата – развитие на 
революционната 
националноосвобо
дителна идея

У Систематизира по зададени пока-
затели дейността на Любен Кара-
велов и Христо Ботев.
Търси, подбира и обработва ин-
формация чрез ИКТ по зададени 
показатели за исторически лично-
сти от епохата.

Работа с различни исторически 
източници.
Написване на отговор на исто-
рически въпрос в обем до 3 стр. 
по зададени опорни въпроси.

64 16./I Априлско въстание 
(1876 г.)

НЗ Представя подготовката, избухва-
нето и последиците от Априлското 
въстание (1876 г.)

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Попълване на таблица за подго-
товката и участието на бълга-
рите по революционни окръзи в 
Априлското въстание.

65 17./I Рускотурската 
война от 
1877 – 1878 г. и 
освобождението на 
България

НЗ Описва военните действия и учас-
тието на българите в Руско-турска-
та война (1877 – 1878) въз основа 
на информация от различни исто-
рически източници.
Търси, подбира и обработва ин-
формация чрез ИКТ по зададе-
ни показатели за исторически 
личнос ти от епохата.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Попълване на таблица за реше-
нията на Цариградската конфе-
ренция, Санстефанския и Берлин-
ския договор по самостоятелно 
изготвени опори.
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66 17./I Стопански промени 

през XVIII – XIX в.
НЗ Представя стопанските промени 

в българските земи през периода.
Дава примери за ролята на сто-
панското развитие през
Възраждането върху живота на 
българите.

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Попълване на таблица за ета-
пите на стопанско развитие на 
българските земи през Възражда-
нето.

67 17./I Промени в бъл
гарското общество 
през Възраждане
то. Демографски 
процеси

НЗ Представя новите социални групи 
в българското възрожденско об-
щество.
Дава примери за процесите на 
вътрешна и външна миграция.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на схема за българско-
то възрожденско общество.
Създаване на кратък текст за 
ролята на интелигенцията през 
Възраждането.

68 17./I Българите в сфера
та на европейската 
цивилизация

НЗ Обяснява влиянието на европейс-
ката цивилизация върху възрож-
денските българи (облекло, инте-
риор на жилищата и др.).

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Написване на историческо есе 
на тема „Да бъдем и ние като 
другите европейски народи“.

69 18./I Българската култу
ра през Възражда
нето

НЗ Дава примери за промени в ду-
ховния живот на българите в ре-
зултат на европейското културно 
влияние: издаване на вестници и 
списания, поява на театрални тру-
пи, хорове, оркестри и др.
Свързва възрожденски дейци с 
техните произведения:
Добри Чинтулов, Христо Ботев, 
Любен Каравелов, Иван Вазов.
Оценява постиженията на българ-
ската възрожденска литература, 
живопис и архитектура.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Създаване на писмен текст за 
развитието на българската 
култура през Възраждането по 
зададени опори.

70 18./I Светът на възрож
денските българи 
– театърът

ПД Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи и 
изоб ражения. 
Търси, подбира и обработва ин-
формация с помощта на ИКТ по 
зададени показатели.

Работа с различни исторически 
източници.
Подготвяне и изнасяне на пред-
ставление по избран откъс от 
възрожденска пиеса.

71 18./I Какво научихте 
за... Българското 
възраждане 
(XVIII – XIX в.)

ОП Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми. 
Проявява критично отношение 
при работа с различни истори-
чески източници.

Попълване на таблица за идеи-
те и дейността на водачите 
на националноосвободителното 
движение.
Съставяне на кратък текст за 
новата модерна култура през 
Възраждането.

72 18./I Какво научихте 
за... Българското 
възраждане 
(XVIII – XIX в.)

К Открива връзката между политичес-
ки, стопански и социални промени.
Прилага хронологични и/или 
пространствени ориентири при 
обяснение на териториални и/или 
обществени промени.
Подбира и използва основни по-
нятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и 
процеси.

Самостоятелна работа: задачи 
за проверка и оценяване на зна-
ния, умения и компетентности.
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Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми, диаграми.

73 19./II Възникване на 
българския нацио
нален въпрос

НЗ Обяснява клаузите на Санстефан-
ския договор и решенията на
Берлинския конгрес от 1878 г.

Работа с различни исторически 
източници.
Съставяне на линия на времето 
за първите прояви на съпротива 
срещу Берлинския договор.

74 19./II Възстановяване на 
българската дър
жавност и изграж
дане на Княжество 
България

НЗ Разграничава чрез исторически 
източници основни идеи на либе-
рали и консерватори за устройс-
твото на България.
Обяснява устройството на Княжес-
тво България според Търновската 
конституция.

Работа с различни исторически 
източници.
Попълване на таблица за ос-
новните права и задължения на 
гражданите според Търновската 
и днешната конституция.

75 19./II Княз Александър I, 
конституционният 
въпрос и полити
ческите партии

НЗ Представя основни права и за-
дължения на българските граждани 
според Търновската конституция.
Обяснява ролята в управлението 
на страната на владетеля Алексан-
дър I.

Работа с различни исторически 
източници.
Съставяне на кратък текст за 
положителните и отрицател-
ните последици от режима на 
пълномощията.

76 20./II Първите строите
ли на свободна 
България

У Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи. 
Създава писмен текст по зададен 
исторически проблем и/или върху 
исторически източници.
Оценява идеи и действия на лич-
ности в историята.

Работа с различни исторически 
източници.
Написване на историческо есе за 
избрана политическа личност.

77 20./II Политическо 
устройство на Из
точна Румелия

НЗ Представя устройството на Източ-
на Румелия.

Работа с различни исторически 
източници. 
Съставяне на схема за управле-
нието на Източна Румелия. 
Написване на есе на тема „Из-
точна Румелия – втората 
България“.

78 20./II Съединението на 
Източна Румелия с 
Княжество Бъл
гария и неговата 
защита

НЗ Оценява последици от Съедине-
нието на Източна Румелия с Кня-
жество България.

Работа с различни исторически 
източници.
Провеждане на дискусия на тема: 
„Съединението – историческа 
необходимост или романтичен 
порив“.

79 21./II Българската криза. 
Изборът на Ферди
нанд I

НЗ Разбира причините за скъсване и 
възстановяване на дипломатичес-
ките отношения между България и 
Русия.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на линия на времето 
за събитията от преврата до 
избора на нов княз.

80 21./II Българите извън 
пределите на сво
бодната държава

НЗ Представя основни моменти от 
освободителното движение на 
българите в Македония и Одрин-
ско.
Представя подготовката, избух-
ването и последиците от Илинден-
ско-Преображенското въстание.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на кратък текст за 
положението на българите извън 
отечеството по зададени опори.
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81 21./II Модернизация на 

България в нача
лото на ХХ в.

НЗ Обяснява същността на модерни-
зацията и нейните проявления.

Работа с различни исторически 
източници.
Попълване на хронологична таб-
лица за модернизацията на Бълга-
рия в областта на икономиката, 
образованието и културата в 
началото на XX в.

82 22./II България при 
управлението на 
Фердинанд I. Обя
вяване на Незави
симостта

НЗ Обяснява значението на обявя-
ването на Независимостта през 
1908 г. и на Царство България.
Обяснява ролята в управлението 
на страната на владетеля Ферди-
нанд I.

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Попълване на таблица за бъл-
гарските политически партии 
в началото на ХХ в. по зададени 
опори.

83 22./II Държавни инсти
туции на Третото 
българско царство

ПД Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи. 
Изработва схема.

Работа с различни исторически 
източници. 
Съставяне на схема за държавно-
то устройство на България през 
1879 – 1911 г.

84 22./II Войни за нацио
нално обединение 
(1912 – 1918)

НЗ Открива причини и последици от 
Балканските войни.
Оценява участието на България в 
Първата световна война и клаузи-
те на Ньойския договор.
Търси, подбира и обработва ин-
формация чрез ИКТ и различни ис-
торически източници за участието 
на българи във войните за нацио-
нално обединение.

Работа с различни исторически 
източници.
Попълване на хронологическа 
таблица за основните военни 
действия на българската армия 
през войните за национално 
обединение.

85 23./III България между 
двете световни 
войни. Левият по
литически радика
лизъм

НЗ Посочва особеностите на управ-
лението на БЗНС.
Разбира ролята на международни-
те и вътрешните фактори за ради-
кализация на политиката на БКП и 
за ескалацията на политическото 
насилие в България.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Дискутиране на въпроса защо в 
политическия живот се редуват 
периоди на политическо насилие 
и възраждане на демокрацията.

86 23./III Демокрацията, 
Деветнайсетомайс
кият преврат и 
безпартийният 
режим

НЗ Представя кризата на демокраци-
ята и преврата от 19 май 1934 г.
Обяснява ролята в управлението 
на страната на владетеля Борис III.

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Създаване на кратък сравнителен 
текст за личния режим на цар 
Фердинанд и безпартийния режим 
на цар Борис III.

87 23./III България в годи
ните на Втората 
световна война

НЗ Представя основни тенденции на 
българския политически живот 
между двете световни войни.
Оценява избора и действията на 
България по време на Втората све-
товна война.
Оценява значението на действията 
за спасяване на българските евреи 
през Втората световна война.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Изготвяне на презентация на 
тема: „Обединена България – 
реализирана мечта и политически 
реалности“.

88 24./III Промени в грани
ците на България 
(1878 – 1944)

ПД Обяснява с помощта на карта 
промените в границите на Бълга-
рия от 1878 до 1947 г.

Работа с различни исторически 
източници.
Създаване на писмен текст на 
тема: „Българската мечта за 
национално обединение и полити-
чес ките реалности (1878 – 1947).
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89 24./III Развитие на 

българското 
стопанство след 
Освобождението. 
Модернизация на 
българското общес
тво

НЗ Открива елементи на стопанска 
модернизация на България в края 
на ХІХ и началото на ХХ в.
Открива елементи на синхронност 
и асинхронност в бита и ежедне-
вието на българите и западноев-
ропейците.
Разграничава традиционни от 
нови празници, налагащи се в бъл-
гарското общество.
Търси, подбира и обработва ин-
формация чрез ИКТ за модерниза-
цията на българското общество.

Работа с различни исторически 
източници.
Попълване на хронологична таб-
лица за проявите на модерниза-
ция в икономиката, културата и 
бита.

90 24./III Развитие на об
разованието след 
Освобождението. 
Българската кул
тура

НЗ Илюстрира с примери развитието 
на българското образование, нау-
ка и култура.
Свързва български творци и про-
изведения в областта на литерату-
рата, изкуството и архитектурата с 
европейски културни течения.

Работа с различни исторически 
източници.
Написване на кратък текст за 
българската образователна поли-
тика след Освобождението.

91 25./III Политиката на бъл
гарската държава 
в образованието 
от Освобождението 
до края на Втората 
световна война

У Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи. 
Изработва хронологични таблици, 
линии на времето.

Работа с различни исторически 
източници.
Съставяне на линия на времето 
за основните исторически факти 
за развитието на образованието 
от Освобождението до края на 
ВСВ.

92 25./III Какво научихте 
за България от 
Освобождението 
до края на Втората 
световна война

ОП Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми. 
Проявява критично отношение 
при работа с различни истори-
чески източници.

Систематизиране на основни-
те тенденции във вътрешно- и 
външнополитическото развитие 
на България от Освобождението 
до края на ВСВ.

93 25./III Какво научихте 
за България от 
Освобождението 
до края на Втората 
световна война

К Открива връзката между политичес-
ки, стопански и социални промени.
Прилага хронологични и/или 
пространствени ориентири при 
обяснение на териториални
и/или обществени промени.
Подбира и използва основни по-
нятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и 
процеси.
Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми,
диаграми.

Самостоятелна работа: задачи 
за проверка и оценяване на зна-
ния, умения и компетентности.

94 26./III България в съвет
ската сфера на 
влияние и про
мените в полити
ческата система 
(1944 – 1947)

НЗ Проследява промените в полити-
ческото развитие на България след 
Втората световна война, включи-
телно прехода от „народна демок-
рация“ към съветизация.
Разбира ролята на СССР за нала-
гане на комунистическия режим в 
България.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Написване на есе за етапите на 
отстраняване на опозицията в 
България.



30

1 2 3 4 5 6 7
Дава примери за политически 
терор, репресии и нарушаване на 
граждански, политически и човеш-
ки права и свободи.

95 26./III Утвърждаване на 
тоталитарния ре
жим в България

НЗ Обяснява характеристики на тота-
литарната държава.
Дава примери за политически 
терор, репресии и нарушаване на 
граждански, политически и човеш-
ки права и свободи.
Открива форми на политическа 
съпротива срещу комунистическия 
режим.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Попълване на хронологична таб-
лица за етапите на налагане на 
тоталитарния режим в България.

96 26./III Култът към лич
ността в българ
ското тоталитарно 
общество

ПД Описва чрез изображения от пе-
риода характерни белези на култа 
към личността и към „партийния 
вожд“.

Работа с различни исторически 
източници.
Изработване на колаж и презен-
тация за култа към личността.

97 27./IV България и проме
ните в Източния 
блок

НЗ Дава примери за зависимостта 
на българската външна и вътрешна 
политика от СССР.

Работа с различни исторически 
източници. 
Съставяне на кратък сравните-
лен текст за политиката на Т. 
Живков и Н. Хрушчов по зададени 
опори.

98 27./IV България и Европа 
– „разведряване
то“ и „застоят“

НЗ Посочва основни характеристи-
ки на едноличната власт на Тодор 
Живков.
Представя политиката на БКП към 
българите от Пиринска Македония.

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Съставяне на кратък описателен 
текст за политическата систе-
ма в България през 70-те години 
на ХХ в. по зададени опори.

99 27./IV Крах на тоталитар
ния режим

НЗ Открива форми на политическа 
съпротива срещу комунистическия 
режим.
Дава примери за отношението на 
комунистическия режим към етни-
ческите общности.

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Попълване на хронологична табли-
ца за събитията и политически-
те лидери в България, свързани с 
края на тоталитарния режим.

100 28./IV Икономически 
промени в селото 
и града

НЗ Обяснява стопанските промени 
при комунистическия режим.
Оценява последиците на централи-
зираната планова икономика и на 
институциите върху икономичес-
кото развитие на България.

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Съставяне на линия на време-
то за етапите на налагане на 
съветския икономически модел в 
България.

101 28./IV Конституциите на 
Народна република 
България от 1947 
и 1971 г.

У Сравнява конституциите на На-
родна република България от 1947 
и 1971 г.

Работа с различни исторически 
източници.
Съставяне на кратък текст за 
промените в държавно-полити-
ческия модел на управление в 
България от 1947 до 1971 г. по 
зададени ключови думи.

102 28./IV Българското 
общес тво (1944 
– 1989). Демо
графски промени и 
социална политика

НЗ Дава примери за миграции от се-
лото към града.
Дава примери за унифицирането 
на живота на българите (облекло, 
жилище, обзавеждане, кола), как-
то и за създаването на система от 
привилегии.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Изготвяне на презентации за 
унифицирането на живота на 
българите.



31

1 2 3 4 5 6 7
Разбира ролята на пропагандата в 
обществото.

103 29./IV Българската култу
ра, наука и новите 
технологии през 
втората половина 
на ХХ в. Власт и 
интелигенция

НЗ Посочва приноси на България в 
европейското и световното кул-
турно наследство.
Търси и подбира по зададени по-
казатели чрез ИКТ информация за 
световноизвестни български творци.
Обяснява механизмите за контрол 
на комунистическия режим върху 
интелигенцията.
Дава примери за дисидентски 
прояви сред българската интели-
генция.
Представя промените в индустри-
ята и бита на хората.
Описва причините за технологич-
ното изоставане на България спря-
мо Запада.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Изготвяне на презентации за 
„отварянето“ на България към 
света в културната сфера.

104 29./IV Какво научихте 
за... България след 
Втората световна 
война до 1989 г.

ОП Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми. 
Проявява критично отношение 
при работа с различни истори-
чески източници.

Съставяне на писмен текст за 
плановата икономика по зададени 
опори.
Изготвяне на презентации за 
изтъкнати представители на 
културата и науката.

105 29./IV Какво научихте 
за... България след 
Втората световна 
война до 1989 г.

К Открива връзката между политичес-
ки, стопански и социални промени.
Прилага хронологични и/или 
пространствени ориентири при 
обяснение на териториални и/или 
обществени промени.
Подбира и използва основни по-
нятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и 
процеси.
Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми, диаграми.

Самостоятелна работа: задачи 
за проверка и оценяване на зна-
ния, умения и компетентности.

106 30./IV Развитие на мно
гопартийна полити
ческа система

НЗ Представя премахването на то-
талитарните институции и възвръ-
щането към принципите на плу-
рализъм, демокрация и пазарна 
икономика.

Създаване на писмен текст за 
етапите на налагане на новата 
политическа система в България.

107 30./IV Политически про
мени и изграждане 
на институциите 
на демократичната 
държава

НЗ Описва устройството на Република 
България съгласно конституцията.
Изброява основни права и задъл-
жения на гражданите според Кон-
ституцията на Република България.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на линия на времето 
за политическите промени през 
1989 – 1991 г.

108 30./V Българският химн 
– един от симво
лите на държав
ността

ПД Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи. 
Работи в екип по предварително 
зададени задачи за проучване.

Работа с различни исторически 
източници.
Изработване на книжка за бъл-
гарските държавни символи.
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109 31./V Пътят на България 

към НАТО и Евро
пейския съюз

НЗ Представя основни насоки в бъл-
гарската външна политика.

Работа с различни исторически 
източници и исторически понятия.
Съставяне на линия на времето 
на събитията, свързани с присъе-
диняването на България към НАТО 
и ЕС.

110 31./V България в Евро
пейския съюз

НЗ Дава примери за положителното 
влияние на Европейския съюз вър-
ху развитието на България.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Създаване на кратък текст за 
основните насоки на българската 
външна политика след приемане-
то на страната в ЕС.

111 31./V Преход към пазар
на икономика

НЗ Обяснява предизвикателствата 
при прехода на българското сто-
панство към пазарна икономика.
Дава примери за социални проб-
леми на прехода.
Дава примери за положителни 
ефекти от преструктурирането на 
икономиката и членството в ЕС за 
икономическото развитие на Бъл-
гария.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Съставяне на писмен текст за 
преминаването на България от 
планова към пазарна икономика по 
зададени ключови думи.

112 32./V Демографски и 
миграционни про
цеси

НЗ Оценява последиците от демог-
рафските и миграционните
процеси.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Дискутиране на факторите, пос-
ледиците и мерките за преодо-
ляване на демографската криза в 
България.

113 32./V България и Евро
пейският съюз

ПД Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми, диаграми.
Участва в дискусии по важни ис-
торически теми.

Работа с различни исторически 
източници.
Провеждане на дискусия за ползи-
те и предизвикателствата от 
членството на България в ЕС.

114 32./V Културата в усло
вията на демокра
цията

НЗ Дава за българско културно при-
съствие по света.
Представя чрез примери взаимо-
действието между българската и 
съвременната световна култура.
Представя чрез средствата на ИКТ 
българи със световни постижения 
в различни области.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Изготвяне на презентации за 
българи със световни постиже-
ния в културната област.

115 33./VI Хуманизъм, толе
рантност и свобода 
на движение на 
хора и идеи

НЗ Дава примери за промени във 
всекидневието на българите.
Представя развитието на култур-
ния плурализъм.

Работа с различни исторически 
източници и исторически поня-
тия.
Написване на есе на тема: „Как 
европейските ценности влияят 
върху България и върху вас?“.

116 33./VI Какво научихте 
за... България след 
1989 г.

ОП Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми. 
Проявява критично отношение 
при работа с различни истори-
чески източници.

Съставяне на схема за политичес-
кото устройство на България 
според конституцията от 1991 г.
Съставяне на кратък текст на 
тема: „Младите хора и ЕС – ини-
циативи, програми, политики“.
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117 33./VI Какво научихте 

за... България след 
1989 г.

К Открива връзката между политичес-
ки, стопански и социални промени.
Прилага хронологични и/или 
пространствени ориентири при 
обяснение на териториални и/или 
обществени промени.
Подбира и използва основни по-
нятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и 
процеси.
Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми, диаграми.

Самостоятелна работа: задачи 
за проверка и оценяване на зна-
ния, умения и компетентности.

118 34./VI Какво научихте 
за... България и 
българите от пра
историческата до 
съвременната епоха

ГП Разграничава исторически факти 
от интерпретации за тях.
Създава писмен текст по зададен 
исторически проблем и/или върху 
исторически източници.

119 34./VI Какво научихте 
за... България 
и българите от 
праисторическата 
до съвременната 
епоха

ГП Определя мястото на България в 
значими исторически процеси.
Подбира и използва основни по-
нятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически
събития и процеси.
Прилага хронологични и/или 
пространствени ориентири при 
обяснение на териториални и/или 
обществени промени.

Съставяне на линия на времето 
за историческите периоди и 
най-важните събития в история-
та на България и българите.
Дискутиране на проблеми по 
избор.

120 34./VI Какво научихте 
за... България 
и българите от 
праисторическата 
до съвременната 
епоха (Изходно 
равнище)

К Открива връзката между политичес-
ки, стопански и социални промени.
Прилага хронологични и/или 
пространствени ориентири при 
обяснение на териториални и/или 
обществени промени.
Подбира и използва основни по-
нятия при описание, сравнение и 
анализ на исторически събития и 
процеси.
Извлича и интерпретира инфор-
мация от писмени документи, кар-
ти, изображения, схеми, диаграми.

Самостоятелна работа: задачи 
за проверка и оценяване на зна-
ния, умения и компетентности.

121 35./VI Оформяне на го
дишните оценки

122 35./VI Работа в библио
тека

123 35./VI Посещение на 
архив

124 36./VI Посещение в 
музей

125 36./VI Запознаване/посе
щение на органи 
на местната власт

126 36./VI Запознаване/посе
щение на органи на 
централната власт
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И 
РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ

I. ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ 
ПРЕЗ ПРАИСТОРИЧЕСКАТА ЕПОХА

ТЕМА 1:  
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В 
ПРАИСТОРИЧЕСКИ ВРЕМЕНА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Палеолит (старокаменна епоха)
а) хронологични граници
б) същност
в) проучени обекти и открития
г) старокаменна епоха (мезолит)
2. Неолит (новокаменна епоха)
а) хронологични граници
б) неолитна революция – същност и значение
в) селищни могили
3. Халколит (каменно-медна епоха)
а) хронологични граници
б) добив и преработка на мед
в) развитие на обществени структури
г) поява на ранна графична система (про-
тописменост)
4. Бронзова епоха
а) хронологични граници
б) въвеждане на бронза като материал 
в) последици върху стопанството и об-
щественото развитие

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Познават археологически обекти с от-
крити следи от човешки живот в днешни-
те български земи (пещерата Козарника, 
пещерата Бачо Киро, пещерата Магура, 
Карановската селищна могила).
– Разпознават и дефинират основни 
белези на палеолита, неолита, халколита 
и бронзовата епоха.
– Дават примери за обществено разслое-
ние (Варненски некропол).

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Произхода на човека и еволюцията в 
развитието му.
– Паметници на праисторическото изкус-
тво: рисунки от пещерите Ласко, Алтамира, 
Вилендорфската Венера.
– Линията на времето и изображения.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: нео-
литна революция, амулет.
Изяснява се същността на праисторичес-
ката епоха, нейната периодизация, начало 
и край.

Поставя се акцент върху откритите следи 
от човешка дейност през праисторическата 
епоха в днешните български земи.
Анализира се промяната в начина на жи-
вот, обществената структура и вярванията 
на праисторическия човек.
Дискутира се ключовата роля на нашите 
земи и Балканския полуостров за разви-
тието на европейската цивилизация през 
праисторическата епоха.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с линия на времето, 
изоб ражения, исторически документи и 
рубриката „Наследство“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Представяне с помощта на ИКТ на праисто-
рическата култура

Задачи за 
контрол

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“
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ТЕМА 2:  
ДРЕВНА ТРАКИЯ.  
ОДРИСКО ЦАРСТВО –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Кои са траките?
а) произход – научни спорове
б) населявана територия
в) език
г) сведения за древните траки
2. Ранна Тракия
а) поява на държавни структури
б) стопанско и културно развитие – факто-
ри
в) промени в тракийското общество след 
XI в. пр.Хр.
3. Одриското царство до средата на IV в. 
пр.Хр.
а) тракийски племенни държави през VI в. 
пр.Хр.
б) създаване на трайна одриска държава 
от цар Терес и териториално разширение
в) цар Котис I и неговото управление
4. Одриското царство при Севт III 
а) завладяване на одриската държава от 
македонския цар Филип II
б) освобождаване на одриската държава – 
322 г. пр.Хр. и управление на цар Севт III
в) Одриското царство след Севт III

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Използват пространствени ориентири 
при описанието на Древна Тракия и Одрис-
кото царство.
– Описват възникването на държавни обе-
динения при тракийските племена.
– Представят Одриското царство като при-
мер за трайно държавно обединение.
– Описват одриските владетели Терес, Си-
талк, Котис I, Севт III и тяхното управление.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Днешните български земи през праисто-
рическата епоха.
– Формирането на първите цивилизации 
край Големите реки и първите държавни 
обединения в Месопотамия.

Съдържател-
ни акценти

Изясняват се понятието Древна Тракия и 
произходът на траките.
Описват се териториите, населявани от 
древните траки, и информацията, която 
дават за тях античните автори – език, вън-
шен вид, бит.
Поставя се акцент върху появата на дър-
жавни структури в тракийските земи и 
факторите, оказали влияние върху сто-
панското и културното развитие на Ранна 
Тракия.
Обяснява се създаването на Одриското 
царство като единственото трайно държав-
но образувание на траките.
Проследяват се основните етапи в него-
вото развитие от появата му до римското 
завладяване на тракийските земи.
Работа с линия на времето, историческа 
карта, изображения и исторически доку-
менти.
Дискутират се основните приноси на 
одриските царе.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с линия на времето, 
изображения, исторически документи и 
рубриките „Наследство“ и „Свидетелство 
от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Представяне на тракийските съкровища с 
помощта на ИКТ

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“
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ТЕМА 3: БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В 
ГРАНИЦИТЕ НА РИМСКАТА И РАННАТА 
ВИЗАНТИЙСКА ИМПЕРИЯ (I – V в.) –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Римското завладяване и тракийската 
съп ротива
а) първи сблъсъци в Югоизточна Тракия
б) прояви на тракийската съпротива
в) въвличане на тракийските царе в граж-
данските войни на Римската република 
през I в. пр.Хр.
2. Създаване на провинциите Мизия, Тра-
кия и Долна Мизия
а) време на създаване и граници
б) принципи на администриране на про-
винциите 
3. Развитие на тракийските провинции 
през I – III в.
а) промени и урбанизация
б) промяна в юридическия статут на траки-
те – едикт на император Каракала от 212 г.
в) създаване на провинция Дакия
4. Днешните български земи в периода IV 
– V в.

а) реформи на император Диоклециан в 
края на III в.
б) разделяне на Римската империя на Из-
точна и Западна и преместване на столи-
цата в Константинопол
в) номадски нашествия и завладяване на 
Западната Римска империя – 476 г.

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Описват днешните български земи в със-
тава на римските провинции на Балканите.
– Прилагат пространствени ориентири при 
определяне на границите на Мизия, Тракия 
и Долна Мизия.
– Познават прехода от езическата Римска 
империя към християнската Византийска 
империя и значението му за балканските 
провинции.
– Оценяват политическите и икономичес-
ките промени, настъпили след включването 
на тракийските земи в границите на Рим-
ската империя и на ранната Византийска 
империя.
– Обясняват понятието римска урбанизация.
– Търсят и подбират информация по зада-
дени опори за исторически личности.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Възникването на държавни обединения 
в Древна Тракия и за Одриското царство.
– Римската империя и нейното политичес-
ко и стопанско развитие.
– Причините за кризата в Римската импе-
рия и завладяването на Западната Римска 
империя от варварските племена в хода на 
Великото преселение на народите.

Съдържател-
ни акценти

Изясняват се причините за римското 
завладяване на тракийските земи.
Проследяват се основните етапи на тра-
кийската съпротива и създаването на про-
винциите Мизия, Тракия и Долна Мизия.
Изяснява се понятието римска урбанизация.
Оценяват се политическите и икономичес-
ките промени, настъпили в развитието на 
тракийските провинции през I – III в.
Дискутира се състоянието на днешните 
български земи в периода IV – V в. и се 
оценява ролята на новата столица Кон-
стантинопол за разцвета на днешните бъл-
гарски земи през IV в.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Свидетелство от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“
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Съдържател-
ни акценти

Описват се битът и всекидневният живот 
на траките.
Припомня се ролята на владетеля в тра-
кийското общество.
Обяснява се структурата на тракийското 
общество.
Анализират се промените, настъпили във 
всекидневието на траките и в обществена-
та им структура след римското завоевание.
Оценява се процесът на урбанизация, 
довел до приобщаването на траките към 
градския начин на живот.
Формулират се последиците от налагането 
на римската власт, лишаването на траките 
от собствена държавност и контрола върху 
стратегическите богатства върху всекидне-
вието на траките и тяхното общество.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа карта, 
изображения, исторически документи и 
рубриките „Още за...“ и „Наследство“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачата от рубриката „Наследство“

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 4:  
ОБЩЕСТВО И ВСЕКИДНЕВЕН ЖИВОТ 
НА ТРАКИТЕ –  
УРОК НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Тракийското общество през I хил. пр.Хр. 
а) характеристики на тракийското общес-
тво
б) състав – селяни общинници, аристокра-
ция, роби
2. Промени в тракийското общество след 
римското завоевание
а) промени в структурата на тракийското 
общество
б) промени в положението на селяните об-
щинници
в) заселване на римски ветерани в 
тракийс ките провинции
г) въвеждане на римски порядки в днеш-
ните български земи и широко използване 
на робския труд
3. Всекидневен живот
а) всекидневието през периода на са-
мостоятелното развитие на тракийското 
общество
б) промени във всекидневния живот на 
траките след римското завоевание
в) тракийският език, религия и традицион-
ни практики

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Описват бита и всекидневния живот на 
траките.
– Разкриват ролята на владетеля в тра-
кийското общество.
– Познават структурата на тракийското 
общество.
– Оценяват промените, настъпили във все-
кидневието на траките и в обществената 
структура след римското завоевание.
– Описват процеса на урбанизация, довел 
до приобщаването на траките към градския 
начин на живот.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Древна Тракия и Одриското царство.
– Българските земи в границите на Рим-
ската империя и на ранната Византийска 
империя.
– Римското общество.
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Допълнител-
ни задачи

Търсене на допълнителна информация за 
развлеченията в Римската империя и учас-
тието на траки в гладиаторските борби

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 5:  
РЕЛИГИОЗНИ ВЯРВАНИЯ И  
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  
НА ДРЕВНИТЕ ТРАКИ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Богове и герои в Древна Тракия
а) тракиецът Орфей
б) Залмоксис – учение
в) Сабазий – богът на земята и на небето
г) Богинята майка – господарка на живота 
и смъртта
2. Религиозни вярвания на древните траки
а) тракийски вариант на орфизма – харак-
теристики
б) вярата в задгробния живот
в) нови елементи в религиозните вярвания 
на траките след римското завоевание 
3. Тракийското културно наследство
а) материални паметници
б) нематериално тракийско наследство
в) езикови следи
г) значение на тракийското културно нас-
ледство

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Описват елементи на тракийските вяр-
вания и обичаи.
– Представят паметници на тракийското 
културно наследство.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ по зададени показатели за 
нови археологически открития, свързани с 
древните траки.
– Познават и обясняват понятия като ме-
галитна култура и орфизъм.
– Представят паметници на тракийското 
културно наследство със световно значение.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Религиозните вярвания в Древна Елада 
и Древен Рим.
– Тракийското общество и всекидневен 
живот.
– Извличане на информация от истори-
чески документи и изображения.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията ме-
галитна култура и орфизъм.

Описват се елементите на тракийските 
вярвания и обичаи – орфизъм, мегалитна 
култура, вяра в задгробния живот.
Разглеждат се основните тракийски бо-
жества и техните аналогии в гръцката и 
римската култура.
Представят се паметници на тракийското 
културно наследство със световно значение.
Дискутира се материалното и нематериал-
ното наследство на траките, включено в 
Списъка на ЮНЕСКО за световното култур-
но наследство.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Наследство“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“
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ТЕМА 6:  
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
НА ЕЛИНСКАТА, РИМСКАТА 
И РАННОВИЗАНТИЙСКАТА 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ДНЕШНИТЕ 
БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Наследството на елинската цивилизация
а) Великата гръцка колонизация и отноше-
нията между траки и елини
б) гръцките колонии по крайбрежията – 
нови форми на двустранни контакти
в) сведенията на античните гръцкоезични 
автори за тракийската история и култура
2. Наследството на римската цивилизация
а) тласък в развитието на градския живот
б) обществени сгради и занаятчийско про-
изводство
в) Медиолонският едикт от 313 г.
3. Културното наследство на Ранна Визан-
тия
а) крепостно строителство 
б) църковна архитектура

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Идентифицират съвременни български 
селища, създадени през римската епоха, 
със съответните им имена.
– Описват разпространението на христи-
янството в балканските провинции на Рим-
ската империя.
– Идентифицират характерни паметници 
на елинската, римската и ранновизантийс-
ката култура в днешните български земи.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Религиозни вярвания и културно наслед-
ство на древните траки.
– Гръцко, римско и ранновизантийско кул-
турно развитие и наследство.
– Анализ на исторически документи и 
изоб ражения.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: ба-
зилика, ротонда, Медиолонум.
Представят се двустранните контакти меж-
ду местното тракийско население, от една 
страна, и елинската, римската и раннови-
зантийската цивилизация, от друга, като 
предпоставка за взаимни културни влия-
ния.
Разглеждат се паметници на културата, 
които илюстрират влиянието на елинската, 
римската и ранновизантийската цивилиза-
ция в българските земи с ярки изяви в 
духовната и материалната сфера.
Анализира се отражението на създадените 
двупосочни контакти и техните трайни ре-
зултати, видими и днес.
Описва се разпространението на христи-
янството в балканските провинции на Рим-
ската империя и се изяснява влиянието му 
върху вярванията на траките.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Наследство“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задача 3 от „ПРОВЕРЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“
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II. БЪЛГАРИЯ ДО НАЧАЛОТО НА XI ВЕК

ТЕМА 7: СЛАВЯНИ И БЪЛГАРИ  
ВЪВ ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ  
НА НАРОДИТЕ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Прародина и разселване на славяните
а) произход
б) прародина и населявани територии
2. Начало на славянските нашествия на 
Балканския полуостров
а) периодични славянски нашествия на юг 
от р. Дунав
б) изграждане на „Стената на страха“
3. Заселване на славяните върху терито-
рията на Византия
а) начало на заселването – края на VI в.
б) етапи
4. Поява на българите в Европа
а) произход
б) прародина
5. Българите и Византия
а) българите като част от хунския племе-
нен съюз
б) българите под властта на Тюркския хаганат
5. Стара „Велика България“

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват причини и последици от Ве-
ликото преселение на народите.
– Представят произхода, прародината и 
етапите на разселване на славяните.
– Представят произхода, прародината и 
разселванията на българите.
– Сравняват разселванията на славяните 
и българите и отношенията им с Византия.
– Представят създаването и развитието на 
Стара „Велика България“.
– Познават понятията: лингвистика, кара-
каани, хаганат, патриций.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Великото преселение на народите.
– Демографски и политически процеси на 
Балканския полуостров и в Европа в пе-
риода IV – VI в.
– Работа с различни по вид исторически 
източници.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: линг-
вистика, каракаани, хаганат, патриций.
Изясняват се причините за Великото пре-
селение на народите.
Обясняват се произходът на славяните и 
българите и техните характеристики.
Поставя се акцент върху разселването на 
славяните и българите и установяването 
им на Балканския полуостров.
Анализират се началото, обхватът и от-
ражението на славянските разселвания и 
установяването им на територията на Ви-
зантия.
Разглеждат се създаването и развитието на 
Стара „Велика България“.
Сравняват се славяните и българите по за-
дадени опори: произход, прародина, начин 
на живот и политическа и обществена ор-
ганизация.

Учебни 
ресурси и 
други сред-
ства

Учебник – работа с историческа карта, 
изображения, исторически документи и 
рубриките „Свидетелство от епохата“ и 
„Още за...“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачата от рубриката „Наследство“

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“
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ТЕМА 8:  
СЪЗДАВАНЕ И ПОЛИТИЧЕСКО 
УКРЕПВАНЕ  
НА БЪЛГАРСКОТО ХАНСТВО –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Причини за създаване на държавата
а) обществено-икономическото и полити-
ческото развитие на славяни и българи 
б) външните заплаха за независимостта им 
в) контактите между славяни и българи
2. Походът на Константин IV Погонат и до-
говорът с Византия от 681 г.
а) начало на похода – 680 г. 
б) битката при Онгъла
в) договорът с Византия – 681 г. и призна-
ването на българската държава
3. Ролята на българите в създаването на 
Дунавска България
а) фактори за водещата роля на българите 
в държавата 
4. България при хан Тервел (701 – 718)
а) получаване на областта Загоре от Ви-
зантия – 705 г. 
б) нов мирен договор с Византия – 716 г. 
5. Участие на българите в арабско-визан-
тийските конфликт (717 – 718)
а) арабската обсада на Константинопол – 
717 г. 
б) разгромът на арабите при Константино-
пол – 718 г.
в) укрепване на авторитета на българската 
държава

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват причините за създаването на 
българската държава.
– Представят държавното устройство на 
ранносредновековната българска държава.
– Обясняват водещата роля на българите 
в управлението на държавата.

– Дават примери за успехи на ранносред-
новековната българска дипломация.
– Оценяват по зададени показатели първи-
те български владетели Аспарух и Тервел.
– Обясняват понятието инсигнии.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Славяни и българи във Великото пресе-
ление на народите.
– Отношенията с Византия след трайното 
им установяване на Балканския полуостров.
– Създаване на варварски държави в За-
падна Европа в хода на Великото преселе-
ние на народите.
– Работа с историческа карта и истори-
чески източници.

Съдържател-
ни акценти

Изясняват се причините за създаването 
на българската държава като резултат от 
естественото обществено-икономическо и 
политическо развитие на славяни и бъл-
гари.
Изясняват се външните фактори, съдейст-
вали за образуването на държавата.
Описва се държавното устройство и се 
обяснява водещата роля на българите.
Поставя се акцент върху управлението на 
хан Тервел, свързано с първото територи-
ално разширение и укрепване на автори-
тета на държавата след битката при Кон-
стантинопол 718 г.
Дискутират се приносите на хан Кубрат, 
Аспарух и Тервел за ранносредновековно-
то развитие на българите.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа карта, 
изображения, исторически документи и 
рубриките „Още за...“ и „Свидетелство от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“
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Допълнител-
ни задачи

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 9:  
ВЪЗХОД НА БЪЛГАРСКОТО ХАНСТВО 
ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА  
НА IX в. –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. България при хан Крум
а) възкачване на престола – 803 г.
б) начало на нова династия
в) териториално разширение на българска-
та държава
2. Битката при Върбишкия проход
а) завладяване на крепостта Средец – 809 г.
б) начало на похода на Никифор – 811 г.
в) голямата победа при Върбишкия проход 
3. Константинопол – мечтата на хан Крум
а) появата на Крум пред стените на Кон-
стантинопол – 17.07.813 г. 
б) подготовката на нов поход към визан-
тийската столица – 814 г. и смъртта на 
Крум
4. Крумовото законодателство
а) създаване на първото българско законо-
дателство
б) характер и значение
5. България при хан Омуртаг – мир с Ви-
зантия
а) 30-годишният мир с Византия
б) строителна дейност
в) България и Франкската империя
6. България при наследниците на хан Омуртаг
а) управление на хан Маламир (831 – 836)
б) управление на хан Пресиян (836 – 852)

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Описват управлението на хан Крум (803 
– 814) и неговите външнополитически ус-
пехи.
– Обясняват появата на Крумовото зако-
нодателство като стъпка към обединение 
на славяни и българи в една народност.
– Обясняват мечтата на хан Крум за Кон-
стантинопол.
– Описват управлението на наследниците 
на Крум – хан Омуртаг, хан Маламир и хан 
Пресиан, като продължение на политиката, 
водена от техните предшественици.
– Оценяват по зададени показатели владе-
телите: хан Крум, хан Омуртаг, хан Мала-
мир и хан Пресиян.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Създаването на българската държава.
– Управлението на хан Аспарух и хан Тервел.
– Отношенията с Византийската империя.

Съдържател-
ни акценти

Описват се последиците от вътрешнополи-
тическата криза, преживяна от българската 
държава през втората половина на VIII в. и 
преодоляването є от хан Кардам (777 – 803).
Поставя се акцент върху външнополитичес-
ките успехи на хан Крум.
Анализира се отражението на Крумовото за-
конодателство върху българското общес тво.
Разглежда се мечтата на хан Крум за Кон-
стантинопол и се оценява доколко е ре-
ална предвид международната ситуация и 
българските ресурси.
Обяснява се политиката на хан Омуртаг, 
свързана с 30-годишния мир с Византия и 
активната строителна дейност.
Дискутира се приемствеността в управле-
нието на българските ханове.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Свидетелство от епохата“
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ТЕМА 10:  
ПОКРЪСТВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Причини за Покръстването
а) неуспешните войни с франки, сърби и 
византийци 
б) издигане на международния престиж на 
държавата
в) заличаване на религиозните и битовите 
различия между българи и славяни
2. Приемане на християнството
а) покръстването на хан Борис
б) начало на покръстването на българите
в) болярският бунт – 865 г.
3. България между Рим и Константинопол
а) сближение с Римската църква – 866 г. 
б) опитите на Византия да спечели Бълга-
рия отново
4. Решаването на българския църковен 
въп рос
а) VIII вселенски събор в Константинопол и 
неговите решения – 870 г.
б) провъзгласяване на Българската автоке-
фална архиепископия
в) ролята на Покръстването за формиране 
на българската народност
5. Опит за езическа реакция в Преслав
а) оттеглянето на княз Борис през 889 г.
б) опит за връщане на езичеството от Вла-
димир Расате

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват причините за покръстването 
на българите.
– Описват приемането на християнството.
– Оценяват дипломатическите ходове на 
княз Борис за извоюване на автокефална 
българска църква.
– Познават понятията: вселенски събор, 
автокефалност.

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Политическото развитие на българската 
държава до средата на IX в.
– Етапите на централизирането и терито-
риалното укрепване на България до среда-
та на IX в.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: все-
ленски събор, автокефалност.
Изясняват се причините за приемането на 
християнството – външно- и вътрешнопо-
литически, социални и културни.
Поставя се акцент върху далновидността 
на българския владетел относно необхо-
димостта от приемане на новата религия и 
твърдостта при потушаването на болярския 
бунт.
Проследяват се дипломатическите ходове 
на княз Борис между Рим и Константино-
пол и осигуряването на автокефалност на 
българската църква.
Разглежда се опитът за езическа реакция 
от Владимир Расате.
Дискутира се приемането на християнство-
то като фактор за изграждане на българ-
ската народност.
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Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Свидетелства от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 11: ПОЛИТИЧЕСКО МОГЪЩЕСТВО  
НА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЦАР СИМЕОН –  
УРОК ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Личността на Симеон
а) образование и духовна подготовка
б) решенията на всенародния събор от 893 г.
в) възкачване на престола 
2. Край на „дълбокия мир“ с Византия
а) преместване на българското тържище в 
Солун – 894 г. 
б) битката при Булгарофигон – 896 г.
в) нарушаване на примирието с Византия – 
904 г., и ново териториално разширение
3. Княз Симеон в борба за царската титла
а) походът към Константинопол – 913 г.
б) приемане на княз Симеон с почести в 
Константинопол
в) битката при р. Ахелой – 917 г. 
г) Симеон – „цар на българи и ромеи“
4. Мечтата за Константинопол
а) опити за завладяване на Константинопол

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Извличат информация от различни из-
точници за развитието на средновековните 
държави.
– Познават най-значимите военни кон-
фликти през периода на управлението на 
цар Симеон.
– Проследяват етапите във външнополити-
ческите конфликти между България и Ви-
зантийската империя.
– Описват исторически личности по зада-
дени показатели – Симеон.
– Обясняват понятието узурпатор.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Политическите модели в средновековна 
Европа.
– Покръстването на българите.
– Териториалното разширение на българ-
ската държава и отношенията с Византия 
през IX в.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятието узур-
патор.
Представя се личността на цар Симеон и 
решенията на всенародния събор от 893 г.
Проследяват се етапите на териториално 
разширение на българската държава.
Работа с историческа карта – описание 
и сравнение на границите на българската 
държава през IX – X в.
Оценява се значението на битките при Бул-
гарофигон и р. Ахелой.
Оценява се историческа личност по задени 
показатели – Симеон.
Поставя се акцент върху мечтата на Симе-
он за Константинопол и опитите да бъде 
завладян. Съпоставя се с действията на 
хан Крум.
Дискутира се значението на активната 
външна политика, водена от цар Симеон за 
укрепване на могъществото на българската 
държава и владетел.
Разглежда се отражението є върху българ-
ското стопанство.
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Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа карта, 
изображения, исторически документи и 
рубриките „Свидетелство от епохата“ и 
„Още за...“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

С помощта на ИКТ представете управле-
нието и личността на цар Симеон.

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 12: ЗАЛЕЗЪТ НА ПЪРВОТО 
БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Край на войните с Византия
а) възкачване на цар Петър на престола – 
927 г.
б) 30-годишният мир с Византия
в) официално признаване на царската тит-
ла на българския владетел
2. Вътрешно състояние на българското об-
щество
а) вътрешна съпротива срещу цар Петър – 
организиране на заговори
б) поява и разпространение на богомил-
ството
3. Отношенията с маджари, византийци и 
руси
а) маджарските набези
б) нарушаване на 30-годишния мир от 
страна на Византия
в) съюз с печенегите
г) походи на княз Светослав срещу България
4. Освободителните войни на цар Самуил
а) преместване на българската столица в 
Охрид
б) освободително движение на цар Самуил
в) битката при с. Ключ – 1014 г. и смъртта 
на Самуил
г) падане на българската държава под ви-
зантийска власт – 1018 г.

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Извличат информация от различни из-
точници за развитието на средновековните 
държави.
– Познават най-значимите събития и тен-
денции, белязали управлението на цар Пе-
тър и цар Самуил.
– Проследяват етапите при завладяването 
на България от Византийската империя.
– Обяснява последиците от завладяването 
на българската държава от Византия.
– Обясняват понятията: богомилство и 
отшелничество.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Политическо могъщество на България 
при цар Симеон.
– Политически тенденции в развитието на 
Византия и Западна Европа през Х в.
– Работа с исторически документи и изоб-
ражения.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: бо-
гомилство и отшелничество.
Изяснява се динамиката на международни-
те отношения през Х в.
Изясняват се причините за сключването на 
30-годишен мир с Византия.
Обясняват се и се систематизират при-
чините за вътрешна съпротива срещу цар 
Петър и появата на богомилството и от-
шелничеството.
Поставя се акцент върху съпротивата сре-
щу Византийската империя, водена от цар 
Самуил.
Обясняват се причините и факторите, до-
вели до завладяването на България от Ви-
зантийската империя, както и последиците 
от това.
Оценяват се владетелите Петър и Самуил 
по зададени опори.
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Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Свидетелства 
от епохата“, „Още за...“ и „Наследство“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 13:  
ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИЯ  
НА СЛАВЯНИ И БЪЛГАРИ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Поминък и структура на обществото при 
славяните
а) бит и поминък
б) обществена структура
2. Религия
а) религиозни вярвания – езически
б) култ към мъртвите
3. Бит и обществена организация на бълга-
рите
а) бит и поминък
б) обществена структура
4. Религиозни вярвания 
а) шаманското съсловие и религиозният култ
б) върховното божество Тангра
в) тотемизъм

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Сравняват обществата на славяните и 
древните българи до Покръстването.
– Познават основни елементи от религия-
та на славяни и българи.
– Описват и сравняват религиозните вяр-
вания на славяните и древните българи до 
Покръстването.
– Извличат информация от различни из-
точници за бита и вярванията на славяните 
и древните българи до Покръстването.
– Обясняват различията във вярванията 
им с начина им на живот.
– Обясняват понятията: анархия, полите-
изъм, пантеон, шаман.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Славяни и българи във Великото пресе-
ление на народите.
– Създаване и укрепване на българската 
държава.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се начинът на живот на славяни 
и българи.
Обясняват се понятията: шаман, политеи-
зъм, пантеон, анархия.
Разглежда се основната обществена еди-
ница – общината, чиито членове са свър-
зани с кръвно родство.
Сравнява се властта на славянските князе 
и ханската власт и се обясняват различи-
ята.
Посочва се обществената структура на 
славяни и българи.
Обясняват се религиозните вярвания на 
славяни и българи и връзката им с начина 
им на живот.
Акцентира се върху основното различие – 
славяните са политеисти, а българите мо-
нотеисти.
Сравняват се по предварително формули-
рани критерии религиозните вярвания на 
траки, славяни и българи.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Свидетелство 
от епохата“, „Още за...“ и „Наследство“
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Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Представяне с помощта на ИКТ на особе-
ностите в поминъка и обществената струк-
тура на славяни и българи

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 14: КУЛТУРАТА НА ЕЗИЧЕСКА 
БЪЛГАРИЯ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Архитектурата на Плиска
а) особености в архитектурата на Плиска
б) функция – главна резиденция на българ-
ските ханове
в) вътрешен и външен град – характеристики
г) културен център на езическа България
2. Каменен летопис
а) каменни надписи
б) значение на каменния летопис
3. Мадарският конник
а) произведение на старобългарското из-
куство 
б) характеристика и интерпретации
4. Приложно изкуство
а) златни и сребърни съдове

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят паметници от епохата с на-
ционално и световно културно значение.
– Описват Плиска като най-значимия кул-
турен център на езическа България.
– Дават примери за забележителни па-
метници и произведения на изкуството от 
езическия период.
– Обясняват понятието рунически знаци.
– Извличат информация от писмени доку-
менти и изображения.
– Търсят и подбират информация чрез ИКТ 
по зададени показатели.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Средновековната култура в Европа до 
средата на IX в.
– Културното наследство на древните траки.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятието ру-
нически знаци.
Разглежда се езическият етап в развитието 
на средновековната българска култура и се 
определят неговите граници от създаването 
на българската държава до Покръстването.
Акцентира се върху основните му характе-
ристики – съжителството на три религиоз-
ни системи (на славяни, българи и заваре-
ното балканско население).

С това се обяснява и наличието на сери-
озни различия в бита и душевността на 
българските поданици.
Представя се Плиска като най-значимия 
културен център и резиденция на българ-
ските владетели. 
Оценяват се значимостта и художествената 
стойност на каменния летопис, Мадарския 
конник и произведенията на приложното 
изкуство.
Формулират се изводи за характера на 
българската средновековна култура от ези-
ческия период.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Свидетел-
ства от епохата“, „Още за...“ и „Наслед-
ство“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Представяне на паметници на среднове-
ковната българска култура от езическия 
период с помощта на ИКТ

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“
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ТЕМА 15:  
СЪЗДАВАНЕ И  
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  
НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ  
И КНИЖНИНА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Предпоставки за появата на славянска-
та писменост
а) предпоставки за създаване на славян-
ската писменост
б) значение и последици
2. Живот и дейност на св. св. Кирил и Ме-
тодий
а) жития на св. Кирил и св. Методий
б) създаване на славянската писменост – 
855 г. (глаголица)
3. Великоморавската мисия
а) начало на мисията – 863 г. 
б) просветна дейност
в) смъртта на Кирил
4. Дейността на Методий
а) дейност в Панония
б) ръкополагане за архиепископ във Вели-
коморавия
5. Учениците на Кирил и Методий в България
а) изгонване на учениците на Кирил и Ме-
тодий от Великоморавия
б) дейност в България

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват значението на делото на св. 
св. Кирил и Методий и на техните ученици. 
– Разбират защо св. св. Кирил и Методий 
са определени за небесни съпокровители 
на Европа.
– Познават просветни центрове, просве-
тители и тяхната дейност и произведения. 
– Оценяват влиянието на българската кул-
тура в средновековния свят. 
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ по зададени показатели за 
култура и културно наследство от епохата.
– Обясняват понятията: идентичност, жи-
тие.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Покръстването на българите.
– Културата на езическа България.

Съдържател-
ни акценти

Обяснява се значението на делото на св. 
св. Кирил и Методий и на техните ученици. 
Дискутира се защо св. св. Кирил и Мето-
дий са определени за небесни съпокрови-
тели на Европа.

Представя се дейността на учениците на 
Кирил и Методий в България.
Акцент се поставя върху създадените прос-
ветни центрове, книжовници и тяхната дей-
ност и произведения.
Оценява се влиянието на българската кул-
тура в средновековния свят.
Обясняват се понятията: идентичност, 
житие.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Свидетел-
ства от епохата“, „Още за...“ и „Наслед-
ство“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Проучване, подбиране и обработване на 
информация чрез ИКТ по зададени показа-
тели за култура и културно наследство от 
епохата и представяне в клас

Задачи за 
контрол

Задачи 2 и 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“
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ТЕМА 16:  
„ЗЛАТЕН ВЕК“ НА БЪЛГАРСКАТА 
КУЛТУРА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Предпоставки за „Златния век“
а) Покръстването
б) новата религия – източник на теми, идеи 
и сюжети
2. Преслав – новото християнско средище 
на България
а) особености в архитектурата на Преслав
б) вътрешна и външна част на града – ха-
рактеристики
в) църковно строителство
г) преславска рисувана керамика
3. Поява на старобългарската книжнина
а) „златното време“ на старобългарската 
книжнина
б) Светославов сборник
в) поява на кръг от ерудирани книжовни-
ци – Йоан Екзарх, Константин Преславски, 
Черноризец Храбър
4. Апокрифна книжнина
а) причини за появата на апокрифната 
книжнина
б) същност и значение
5. Значение на „Златния век“
а) постижения
б) превръщането на България в център на 
славянска и християнска цивилизация

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят паметници от периода на 
„Златния век“ с национално и световно 
културно значение.
– Описват Преслав като най-значимия 
културен и просветен център на християн-
ска България.
– Дават примери за забележителни па-
метници и произведения на изкуството от 
християнския период.
– Познават книжовни школи, книжовници 
и техните произведения.
– Обясняват понятията: олтарна абсида, 
инкрустация, културни взаимодействия.
– Оценяват влиянието на българската кул-
тура в средновековния свят.
– Извличат информация от писмени доку-
менти и изображения.
– Търсят и подбират информация чрез ИКТ 
по зададени показатели за култура и кул-
турно наследство от епохата.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Културата на езическа България.
– Създаване и разпространение на сла-
вянската писменост и книжнина.

Съдържател-
ни акценти

Представят се паметници от периода на 
„Златния век“ с национално и световно 
културно значение.
Описва се Преслав като най-значимия кул-
турен и просветен център на християнска 
България.
Дават се примери за забележителни па-
метници и произведения на изкуството от 
християнския период.
Обясняват се същността и причините за 
появата на апокрифната литература.
Разглеждат се книжовни школи, книжовни-
ци и техните произведения.
Обясняват се понятията: олтарна абсида, 
инкрустация, културни взаимодействия.
Оценява се влиянието на българската кул-
тура в средновековния свят и културното 
взаимодействие.
Дискутират се значението на „Златния век“ 
и приносът му за обогатяване на средно-
вековната европейска култура и осъщест-
вените културни взаимодействия.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Свидетел-
ство от епохата“ и „Наследство“
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Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

III. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА  
(XII – XIV ВЕК)

ТЕМА 17:  
СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ 
ВЪЗКРЪСВА. ВЪСТАНИЕТО НА АСЕН И 
ПЕТЪР – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Положението на българите под византийс-
ка власт
а) изпитания в условията на чужда власт – 
политически и социални
б) унищожаване на Българската патриаршия
в) преминаване на кръстоносците от I и II 
кръстоносен поход през българските земи
г) българските въстания на Петър Делян и 
Георги Войтех
2. Обявяване и ход на въстанието на Асен и 
Петър
а) причини и повод 
б) обявяване на въстанието
в) ход на въстанието
г) резултати – възстановяване на българска-
та държава
3. Продължаване на освободителното дело
а) походът от 1190 г. на Исак II срещу Бълга-
рия
б) завладяване на гр. Средец – 1194 г.
в) заговори и убийството на Асен и Петър 

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Описват положението на българите под 
византийска власт.
– Формулират причините за въстанието на 
Асен и Петър (1185 – 1187).
– Използват пространствени ориентири и 
описват хода на въстанието.
– Оценяват ролята на династията на Асен 
и Петър за възстановяването на българска-
та държава.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Залеза на Първото българско царство.
– Съпротивителното движение на цар Са-
муил.

Съдържател-
ни акценти

Разглеждат се положението на българите 
под византийска власт и трудностите, кои-
то поражда чуждото владичество
Формулират се причините за въстанието 
на Асен и Петър (1185 – 1187).
Проследява се ходът на въстанието и се 
акцентира върху освободителния му харак-
тер. Работа с линия на времето и истори-
ческа карта.
Оценява се ролята на династията на Асен и 
Петър за възстановяването на българската 
държава и превръщането є само за едно 
десетилетие във важен политически фак-
тор на Балканите.
Дискутират се задачите, които стоят пред 
търновските царе – довършване на освобо-
дителното дело, международно признаване 
на властта им и възстановяване на пат-
риаршеския статут на българската църква.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа карта, 
изображения, исторически документи и 
рубриката „Свидетелство от епохата“ и 
рубриката „Още за...“
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Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ НАУЧЕНОТО“

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 18: 
ЗАВЪРШВАНЕ НА 
ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДЕЛО  
НА АСЕНЕВЦИ.  
ЦАР КАЛОЯН (1197 – 1207) –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Българо-византийските отношения
а) възкачване на цар Калоян на българския 
престол
б) освобождаване на крепостта Варна
в) мирният договор с Византия от 1202 г.
2. Отношения с Унгария
а) окупиране на Белградската и Браничев-
ската област от унгарците – 1202 г.
б) отвоюване на Белградската и Браничев-
ската област – 1203 г.
3. Уния с Римската църква
а) дипломатически успехи
б) сключване на унията – 1204 г.
в) значение на унията
4. Отношения с Латинската империя. Бит-
ката при Одрин
а) превземане на Константинопол от лати-
ните – 1204 г.
б) битката при Одрин – 1205 г. и пленява-
нето на латинския император Балдуин
5. Разпадане на българо-византийския съ-
юз в Тракия. Смъртта на цар Калоян

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятието уния.
– Оценяват ролята на династията на 
Асеневци за възстановяването на българ-
ското царство.
– Извличат информация от различни из-
точници за развитието на българската дър-
жава.
– Представят устройството на българската 
държава в периода XII – XIV век.
– Дават примери за успехи на среднове-
ковната дипломация от периода – унията с 
Папството. 
– Познават значими военни конфликти от 
периода – битката при Одрин.
– Оценяват по зададени показатели владе-
тели – цар Калоян.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Възстановяването на българската дър-
жава и въстанието на Асен и Петър.
– Кръстоносните походи.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятието уния.
Характеризира се ролята на цар Калоян за 
превръщането на България в значим по-
литически фактор в Европа в началото на 
ХІІІ в. 
Акцентира се на основните военни и дип-
ломатически успехи на българския владе-
тел.
Обяснява се унията с Папството като съби-
тие с предимно политически характер и се 
оценява нейното значение.
Описва се битката при Одрин по зададени 
опори.
Използване на ресурси от електронния ва-
риант на учебника.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриката „Свидетел-
ство от епохата“ и рубриката „Още за...“
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Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 19:  
ПОЛИТИЧЕСКО МОГЪЩЕСТВО НА 
БЪЛГАРИЯ ПРИ ЦАР ИВАН АСЕН II 
(1218 – 1241) –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Управлението на цар Борил
а) сътресения в българското общество 
след убийството на цар Калоян
б) военни и дипломатически неуспехи на 
узурпатора Борил
в) възкачване на Иван Асен II на българ-
ския престол
2. Дипломацията на цар Иван Асен II 
а) прояви на българската дипломация
б) отношения с Унгария
в) отношения с Латинската империя
3. Битката при Клокотница
а) последици
б) условия за бърз стопански напредък
4. Възстановяване на Българската патриар-
шия
а) промяна във външната политика на Бъл-
гария
б) клетвен договор между българи и никей-
ци – 1234 г.
в) църковният събор в Ламсак – 1235 г.

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятието уния.
– Оценяват ролята на династията на 
Асеневци за възстановяването на Българ-
ското царство.
– Извличат информация от различни из-
точници за развитието на българската дър-
жава.
– Представят устройството на българската 
държава в периода XII – XIV век.
– Дават примери за успехи на среднове-
ковната дипломация от периода – династи-
ческите бракове. 
– Познават значими военни конфликти от 
периода – битката при Клокотница.
– Оценяват по зададени показатели владе-
тели – цар Иван Асен II.
– Извличат информация от писмени доку-
менти, историческа карта и изображения.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Възстановяването на българската дър-
жава.
– Завършване на освободителното дело 
на Асеневци. Управлението на цар Калоян.

Съдържател-
ни акценти

Работа с линия на времето и с историчес-
ка карта за представяне на събития от 
политиката на цар Иван Асен ІІ за превръ-
щане на България в доминиращ фактор в 
Югоизточна Европа. 
Описва се битката при Клокотница по за-
дадени опори.
Акцентира се върху териториалното разши-
рение, бързия стопански напредък и въз-
становяването на Българската патриаршия. 
Оценява се личността на българския вла-
детел по зададени показатели.
Дават се примери за средствата, с които 
българският владетел постига своите цели. 
Съставя се схема – описание на управле-
нието на българската държава по времето 
на Иван Асен II.
Използват се ресурси и от електронния ва-
риант на учебника.
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Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Наследство“ 
и „Свидетелство от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задача от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 20: БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА 
ПОЛОВИНА НА XIII в. –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Разпиляното наследство
а) политическа криза при наследниците на 
Иван Асен II
б) военни неуспехи и вътрешнополитичес-
ка нестабилност
2. Въстанието на Ивайло
а) причини
б) ход
в) резултати
г) управление на Ивайло
3. Разпокъсване на българската държава
а) борби за власт
б) външни влияния

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятията: регентство, 
ктитор.
– Оценяват ролята на династията на 
Асеневци за възстановяването на Българ-
ското царство.
– Извличат информация от различни из-
точници за развитието на българската дър-
жава през втората половина на XIII век.
– Представят устройството на българската 
държава в периода XIII – XIV век.
– Познават значими военни конфликти от 
периода XII – XIV век – въстанието на Ивай-
ло.
– Оценяват по зададени показатели владе-
тели от периода.
– Извличат информация от писмени доку-
менти, историческа карта и изображения.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Завършване на освободителното дело 
на Асеневци. Управлението на цар Калоян 
– Политическо могъщество на България 
при цар Иван Асен II.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: ре-
гентство, ктитор.
Характеризират се последиците за българ-
ската държава от татарското нашествие и 
въстанието на Ивайло.
Акцентира се върху това, че през втората 
половина на XIII век страната навлиза в про-
дължителна криза, причина за която е бор-
бата за власт между наследниците на Иван 
Асен II, намесата на Византия и татарите.
Обяснява се, че началото на XIV век за-
варва българската държава политически 
разпокъсана и отслабена.
Оценява се личността на българските вла-
детели от периода по зададени показатели.
Използват се ресурси от електронния ва-
риант на учебника.
Дискутират се причините за изпадането на 
българската държава в продължителна по-
литическа криза през втората половина на 
XIII век.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Свидетел-
ства от епохата“, „Още за...“ и „Наслед-
ство“
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Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачи от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 21:  
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XIV в. И ПАДАНЕТО Є 
ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Политическо стабилизиране на България
а) преодоляване на политическата нестабил-
ност – цар Теодор Светослав (1300 – 1321) 
б) управление на Михаил Шишман (1323 – 
1330)
2. България при цар Иван Александър 
(1331 – 1371)
а) външна политика – умел военачалник и 
дипломат
б) регламентиране на търговските отноше-
ния с Венецианската република 
3. Поява на османските турци на Балкан-
ския полуостров
а) османските турци – военни наемници в 
конфликтите между балканските владетели
б) опит за балканска коалиция срещу ос-
манските турци – 1351 г.
в) завладяване на крепостта Цимпе от ос-
манците – 1352 г.
г) нахлуване на османците в Тракия и 
сключване на договор със султан Мурад
д) разделяне на българската държава – Ви-
динско и Търновско царство, Добруджан-
ско деспотство
4. Падане на България под османска власт
а) причини
б) завладяване на Търновското царство – 
1393 г.
в) падане на Видинското царство – 1396 г.

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Проследяват етапите на османско заво-
евание на Балканите.
– Откриват причини и последици от ос-
манското завоевание на българските земи.
– Познават основните вътрешно- и външ-
нополитически тенденции в развитието на 
българската държава през XIV век.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация по зададени показатели за личнос-
ти, исторически събития и процеси чрез 
ИКТ.

– Оценяват по зададени показатели вла-
детелите: цар Иван Александър, цар Иван 
Шишман, цар Иван Срацимир.
– Обясняват понятието сепаратизъм.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– България през втората половина на XIII 
век.
– Тенденции в политическото развитие в 
Средновековна Европа през XIII век.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятието се-
паратизъм.
Припомнят се периодът от втората полови-
на на XIII век и причините за навлизането 
на България в продължителна криза – бор-
бата за власт между наследниците на Иван 
Асен II, намесата на Византия и татарските 
нашествия.
Обяснява се, че началото на XIV век за-
варва българската държава политически 
разпокъсана и отслабена.
Представят се основните вътрешно- и 
външнополитически тенденции в развитие-
то на българската държава през XIV век.
Проследяват се етапите на османско заво-
евание на Балканите.
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Формулират се причини и последици от ос-
манското завоевание на българските земи.
Оценява се личността на българските вла-
детели от периода по зададени показатели: 
цар Иван Александър, цар Иван Шишман, 
цар Иван Срацимир.
Използват се ресурси от електронния ва-
риант на учебника.
Дискутират се причините и последиците от 
завладяването на българските земи от ос-
манските турци.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа карта, 
изображения, исторически документи и 
рубриките „Още за...“ и „Свидетелство от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задачи 1, 2, 4 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 22:  
ОПОРИТЕ НА ВЛАСТТА В 
СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ – 
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Административно устройство на Първата 
българска държава
а) народните събори – традиционни инсти-
туции в общественото управление на сла-
вяни и българи
б) първоначална административна уредба 
– запазване на автономията на славяни и 
прабългари 
в) административна реформа на хан Омур-
таг
2. Управленски институции на Първата 
българска държава
а) ханската власт – характеристики
б) болярски съвет – състав и функции
3. Административно устройство на Втората 
българска държава
а) административно деление – 9 области 
(хори)
б) функции на севастите (управители на 
областите)
4. Управленски институции през XIII – XIV 
век
а) владетелска институция – правомощия 
на царя и унаследяване
б) болярски съвет – състав и функции
в) представителни титли в царския двор

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят държавното устройство на 
ранносредновековната българска държава.
– Представят устройството на българската 
държава в периода XII – XIV век.
– Описват управленските институции и 
техните основни функции в ранносредно-
вековната българска държава и в периода 
XII – XIV век.
– Представят административното устройс-
тво на Първата и Втората българска държа-
ва.
– Дават примери за византийско влияние 
върху уредбата на Втората българска дър-
жава.
– Обясняват понятието автономия.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Обществото и религията на славяни и 
българи.
– Създаване и укрепване на българската 
държава.
– Българските земи под византийска 
власт.
– Възстановяване на българската държава.
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Съдържател-
ни акценти

Обяснява се държавното устройство на 
ранносредновековната българска държава 
и на българската държава в периода XII – 
XIV век.
Описват се управленските институции и 
техните основни функции в ранносредно-
вековната българска държава и в периода 
XII – XIV век, като се извеждат сходствата 
и различията.
Представя се административното устройс-
тво на Първата и Втората българска дър-
жава и се акцентира върху византийското 
влияние през периода XII – XIV век.
Обяснява се понятието автономия.
Сравняват се мястото и ролята на владе-
теля в периода на ханството, на Първото и 
на Второто българско царство. Правят се 
изводи за настъпили промени във владе-
телската институция.
Анализира се уредбата на средновековната 
българска държава по зададени опори.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Свидетел-
ство от епохата“, „Още за...“ и „Наслед-
ство“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачи от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 23:  
СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ –  
УРОК УПРАЖНЕНИЕ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Земеделие
а) място в стопанското развитие 
б) България – главен производител на зърне-
ни храни в Югоизточна Европа
2. Животновъдство
а) основен поминък в планинските райони
б) развитие в периода XII – XIV век
3. Занаяти
а) обработка на метали
б) керамично производство
в) обособяване на занаятчийска прослойка
4. Търговия
а) търговски отношения с Византия
б) търговия с Дубровник, Венеция и Генуа
в) монетосечене

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятието сграфито.
– Представят стопанското развитие в бъл-
гарските земи в периода от създаването на 
българската държава до XIV век. 
– Характеризират развитието на земеде-
лието, животновъдството и занаятчийското 
производство.
– Сравняват стопанското развитие на бъл-
гарската държава през периодите VII – XI 
век и XII – XIV век.
– Формулират факторите, оказващи влия-
ние върху стопанското развитие.
– Проследяват връзката между появата на 
монетосеченето и развитието на търговия-
та в средновековната българска държава.
– Извличат информация от писмени доку-
менти и изображения.
– Търсят и подбират информация в интер-
нет, отнасяща се до развитието на средно-
вековното българско стопанство.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Бит и поминък на славяни и българи.
– България при управлението на Иван Асен II.
– Обществени промени във Византия и 
Западна Европа XII – XIV век.
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Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятието 
сграфито.
Представят се основните тенденции в сто-
панското развитие в българските земи в 
периода от създаването на българската 
държава до XIV век. 
Характеризира се развитието на земеде-
лието, животновъдството и занаятчийско-
то производство с акцент върху аграрния 
характер на страната и преобладаващото 
селско население в нея.
Сравнява се стопанското развитие на бъл-
гарската държава през периодите VII – XI 
век и XII – XIV век.
Формулират се факторите, оказващи влия-
ние върху стопанското развитие.
Акцент се поставя върху взаимовръзката 
между появата на монетосеченето и раз-
витието на търговията в средновековната 
българска държава.
Работи се с писмени документи и изобра-
жения.
Поставя се задача за търсене в интернет 
и подбор на информация, отнасяща се до 
развитието на средновековното българско 
стопанство. Обсъжда се в клас.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Свидетел-
ство от епохата“, „Още за...“ и „Наслед-
ство“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задачи 2 и 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 24:  
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА 
СРЕДНОВЕКОВНИЯ БЪЛГАРИН – 
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Жилище и бит
а) дом и обзавеждане
б) болярските домове
2. Промени в ежедневието след Покръства-
нето
а) изоставяне на езическите обичаи и 
празници
б) налагане на християнския празничен ка-
лендар
в) разпространение на вярата в силата на 
мощите на светците
3. Трапезата и облеклото
а) традиционна храна

б) навлизане на византийската мода след 
Покръстването
4. Празници и развлечения
а) християнски празници
б) ловът – любимо занимание на аристок-
рацията
в) градовете и градското тържище

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятието кафтан.
– Извличат информация от различни из-
точници за всекидневието на българите.
– Описват промените в българското 
общес тво и ежедневието на българите в 
резултат на християнизацията.
– Посочват характерни елементи и осо-
бености от планировката на българските 
средновековни градове, свързани с ежед-
невието на българите.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Общество и всекидневен живот на траките.
– Общество и религия на славяни и българи.
– Стопанско развитие на българската 
средновековна държава.
– Обществени промени във Византия и 
Западна Европа през XII – XIV век.
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Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятието каф-
тан.
Описва се всекидневието на средновеков-
ния българин.
Акцентира се на факта, че всекидневието е 
свързано с дома, селището и положението 
в обществото на отделния българин.
Представя се съставът на българското об-
щество – аристокрация, духовенство и се-
ляни, и се извеждат спецификите в тяхното 
ежедневие – храна, облекло, празници и 
развлечения.
Разглеждат се характерни елементи и осо-
бености от планировката на българските 
средновековни градове, свързани с ежед-
невието на българите.
Коментират се ролята на Покръстването и 
промените, които внася в ежедневието на 
средновековния българин, както и ролята 
на християнския празничен календар.

Учебни 
ресурси и 
други
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Свидетелство от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Поставя се задача за търсене в интернет и 
подбор на информация по зададени опори, 
свързана с всекидневието на средновеков-
ния българин. Обсъжда се в клас.

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 25: КУЛТУРАТА НА  
ВТОРАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА  
(XIII – XIV в.) –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Архитектура
а) крепостно строителство
б) църковна архитектура (основен тип – 
кръстокуполната църква)
в) строителство на манастири
2. Живопис
а) характеристики на църковната живопис
б) миниатюрна живопис – предназначение
3. Книжовен живот
а) книжовни центрове в манастирите
б) „втори златен век“ при Иван Александър
в) Търновска книжовна школа
г) правописна реформа

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятията: архаизми, исихазъм.
– Представят паметници на националната 
култура със световно значение: Боянска-
та църква, Лондонското четвероевангелие, 
Ивановските скални църкви, църквите в 
Несебър.
– Познават дейността на Търновската кни-
жовна школа и влиянието и в православ-
ния свят. 
– Характеризират архитектурата от пе-
риода XIII – XIV век.
– Дават примери за православни книжов-
ни и културни центрове – Рилски манастир, 
Бачковски манастир, Търновград.
– Разбират значението на дейността на 
Патриарх Евтимий.
– Извличат информация от изображения и 
исторически документи.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Културното наследство на елинската, 
римската и ранновизантийската цивилиза-
ция в днешните български земи.
– Културата на езическа България.
– „Златният век“ на българската култура.
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Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: ар-
хаизми, исихазъм.
Представят се паметници на националната 
култура със световно значение: Боянска-
та църква, Лондонското четвероевангелие, 
Ивановските скални църкви, църквите в 
Несебър.
Характеризира се архитектурата от пе-
риода XIII – XIV век.
Дават се примери за православни кни-
жовни и културни центрове – Рилски ма-
настир, Бачковски манастир, Търновград.  
Разглеждат се книжовни школи, книжовни-
ци и техните произведения.
Акцент се поставя върху дейността на Тър-
новската книжовна школа и влиянието є в 
православния свят.
Коментира се значението на дейността на 
Патриарх Евтимий.
Оценява се влиянието на българската кул-
тура в средновековния свят и културното 
взаимодействие.
Дискутират се значението на втория „Злат-
ния век“ при Иван Александър и приносът 
му за обогатяване на средновековната ев-
ропейска култура и осъществените култур-
ни взаимодействия.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Наследство“, 
„Още за...“ и „Свидетелство от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 4 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 26: БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА И 
ЕРЕСИТЕ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Християнството в българските земи до 
Покръстването
а) християнството в балканските провин-
ции на Римската империя
б) византийската политика за християниза-
ция на заселилите се в империята народи
2. Изграждане и история на българската 
църковна институция
а) учредяване на българска автокефална 
църква – 870 г.
б)  изграждане на църковна организация

в) провъзгласяване на българската църква 
за Патриаршия – 927 г.
г) българската църква в периода на визан-
тийска власт
д) църковната уния с Рим – 1204 г.
е) възстановяване на Българската патриар-
шия – 1235 г.
3. Богомилството
а) поява и разпространение
б) идеи и влияния
в) разпространение извън пределите на 
българската държава

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятието схизма.
– Разбират значението на Покръстването 
и извоюването на автокефална църква.
– Определят ролята на църквата в живота 
на средновековния човек.
– Дават примери за православни книжов-
ни и културни центрове – Рилски манастир, 
Бачковски манастир, Търновград.
– Разбират значението на дейността на 
Патриарх Евтимий.
– Извличат информация от изображения и 
исторически документи.
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Създаване и разпространение на хрис-
тиянството.
– Покръстване на българите.
– „Златният век“ на българската култура.
– Културата на Втората българска държава 
XIII – XIV век.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятието 
схиз ма.
Припомнят се обявяването на християн-
ството за официална религия в Римската 
империя и изграждането на църковна орга-
низация в балканските є провинции, както 
и византийската политика за християниза-
ция на заселилите се в империята народи 
след Великото преселение на народите.
Акцентира се значението на Покръстване-
то и извоюването на автокефална църква 
през 870 г.
Обяснява се ролята на църквата в живота 
на средновековния човек.
Проследяват се етапите в изграждането и 
историята на българската църковна инсти-
туция.
Дават се примери за православни книжов-
ни и културни центрове – Рилски манастир, 
Бачковски манастир, Търновград.
Коментира се значението на дейността на 
Патриарх Евтимий.
Анализират се политическите и стопански-
те предпоставки за появата на ересите в 
средновековна България и се дискутира 
църковната политика спрямо тях.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Свидетелство от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от рубриката „Наследство“

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

IV. БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ  
ПОД  
ОСМАНСКА ВЛАСТ  
(XV – XVII ВЕК)

ТЕМА 27:  
ОСМАНСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА 
СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕТО НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Султанът и управлението на Османската 
империя
а) форма на управление – абсолютна мо-
нархия
б) основен закон – основан на Корана
в) властта на султана
г) султански съвет – „диван“
2. Административно устройство
а) административно деление – провинции, 
разделени на санджаци
б) управление на провинциите и санджаци-
те
в) данъчно-териториално деление и право-
раздаване 
3. Категории население със специален ста-
тут
а) статут на християните в Османската им-
перия
б) видове и функции на населението със 
специален статут
4. Кръвният данък
а) същност и механизъм на събиране
б) еничарски корпус
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Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятията: тугра, бейлер-
бейство, девширме.
– Използват пространствени ориентири за 
определяне на границите на Османската 
империя и българското пространство в нея.
– Описват устройството на Османската 
империя.
– Определят мястото на българите в сис-
темата на османската държава.
– Извличат информация от изображения и 
исторически документи.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Залеза на Второто българско царство.
– Османското завоевание на Балканите.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: туг-
ра, бейлербейство, девширме.
Припомнят се причините за завладяването 
на българската държава от османците.
С помощта на историческа карта се очер-
тават границите на Османската държава и 
българското пространство в нея.
Описват се устройството на Османската им-
перия (може и посредством схема) и адми-
нистративният є апарат.
Обясняват се йерархията на османските ин-
ституции и техните функции.
Представя се мястото на българите в сис-
темата на османската държава, като се ак-
центира върху категориите население със 
специален статут.
Дискутират се последиците от налагането на 
османския политически ред върху българите 
и тежестта на кръвния данък за тях.

Учебни ре - 
сур си и дру-  
ги средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Свидетелство от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 28: СЪПРОТИВА СРЕЩУ 
ОСМАНСКАТА ВЛАСТ ПРЕЗ  
XV – XVII в. –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Първи период на антиосманската съпро-
тива – края на XIV – средата на XV в.
а) форми на ранна съпротива – подкрепа 
за кръстоносния поход на крал Сигизмунд
б) въстание на Константин и Фружин
в) кръстоносни походи на крал Владис-
лав III – 1443 – 1444 г.
2. Втори период на антиосманската съпро-
тива – средата на XV до 80-те години на 
XVI в.
а) хайдушко движение – характер и цел
б) прояви
3. Трети период на антиосманската съпро-
тива – 80-те години на XVI до началото на 
XVIII в.
а) Първо Търновско въстание – 1598 г.
б) Второ Търновско въстание – 1686 г.
в) Чипровско въстание – 1688 г.
г) въстание на Карпош – 1689 г.

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятията: пасивна съпроти-
ва, хайдути.
– Разграничават формите на антиосман-
ска съпротива.
– Разбират ролята на външнополитически-
те фактори за развитието на българските 
съпротивителни прояви.
– Оценяват съпротивителните действия на 
българите срещу османската власт.

Допълнител-
ни задачи

Задачи от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Залеза на Второто българско царство.
– Османската политическа система и 
управлението на българските земи.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: па-
сивна съпротива, хайдути.
Очертават се периодите на съпротивителни 
действия на българите срещу османската 
власт и формите на антиосманска съпро-
тива.
Дават се примери за ролята на стара-
та българска аристокрация за първите 
антиос мански действия в началото на ХV в.
Разкрива се ролята на хайдутите като зак-
рилници на народа от произволите на ос-
манската власт.
Формулират се факторите, причини и пос-
ледици за българските антиосмански въс-
тания. Систематизира се информацията за 
антиосманските въстания в таблица.
Коментира се ролята на външнополитичес-
ките фактори за развитието на българските 
съпротивителни прояви.
Оценяват се съпротивителните действия на 
българите срещу османската власт.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа карта, 
изоб ражения, исторически документи, 
рубриките „Още за...“ и „Свидетелство от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 29: ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ В 
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Османското завоевание и демографски-
те загуби
а) особености на ислямските методи на 
завоевание 
б) миграционни процеси
2. Вътрешните миграции и колонизацията
а) фактори за промяната на броя и съста-
ва на населението
б) заселване на мюсюлманско население 
от Мала Азия
в) промяна в народностната структура на 
българските земи
3. Други етнически и религиозни общности
а) еврейска общност
б) арменска общност
в) католическа общност

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятията: ислямизация, ди-
аспора, газават, кахал, васален статут.
– Разпознават основните групи в общес-
твото.
– Проследяват на карта преселванията от 
и към българските земи.
– Описват процеса на формирането на 
български диаспори.
– Описват процесите на ислямизация и 
техните резултати.
– Формулират факторите, оказали влия-
ние върху числеността и състава на на-
селението, живеещо в българските земи 
през периода XV – XVII век.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Османското завоевание на Балкани-
те и завладяването на Второто българско 
царство.
– Антиосманска съпротива на българите.
– Османския политически ред.
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Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: ис-
лямизация, диаспора, газават, кахал, ва-
сален статут.
С помощта на историческа карта се прос-
ледяват преселванията от и към български-
те земи.
Описва се процесът на формирането на 
български диаспори.
Разглеждат се процесите на ислямизация и 
техните резултати.
Формулират се факторите, които оказват 
влияние върху числеността и състава на 
населението, живеещо в българските земи 
през периода XV – XVII век.
Акцентира се на миграционните процеси, 
които засягат силно аристокрацията, ду-
ховенството и интелигенцията, както и на 
утвърждаването на мюсюлманска общност 
на Балканите чрез колонизация от Мала 
Азия и ислямизация.
Разглежда се демографската картина през 
XV – XVII в. и от гледна точка на форми-
рането на общностите на евреи, арменци, 
католици и др. в българските земи.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа карта, 
изображения, исторически документи и 
рубриките „Още за...“ и „Свидетелство от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 30: КОНТАКТИ И КОНФЛИКТИ 
НА РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ, 
ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 
ВЪВ ВСЕКИДНЕВИЕТО –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Социално разслоение през XV – XVII век
а) социален състав на българите 
б) заможните българи
2. Структура на българското общество
а) семейството
б) селската община
в) градската махала
г) еснафът
д) население със специален статут
3. Ислямизацията
а) форми на религиозна дискриминация
б) насилствена ислямизация
в) доброволно приемане на исляма
4. Социална адаптация
а) Балканите – зона на сблъсък между две 
религии и два стопански модела
б) Балканите – контактна зона на две ци-
вилизации

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятията: джизие, испенче.
– Представят основни характеристики на 
стопанския и обществения живот в селото 
и града.
– Описват процесите на ислямизация и 
техните резултати.
– Дават примери от всекидневието за тра-
дициите на различните религиозни общ-
ности в българските земи.
– Разбират ролята на семейството, рода и 
българския език за съхраняването на на-
родността.
– Представят българските земи като зона 
на контакти и конфликти между християн-
ската и ислямската цивилизация.
– Анализират информация от различни по 
вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Османската политическа система и 
управлението на българските земи.
– Демографски промени в българските 
земи.
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Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: 
джизие, испенче.
Представя се процесът на социално раз-
слоение в българското общество през пе-
риода XV – XVII век.
Обяснява се структурата на българското 
общество и се акцентира върху колектив-
ния начин на живот и работата в задругата.
Представят се функциите и ролята на сел-
ската община, градската махала, еснафа и 
населението със специален статут. 
Описват се процесите и формите на исля-
мизация и техните резултати. 
Дават се примери за ролята на семейство-
то и рода за съхраняването на народност-
та, както и за традициите на различните 
религиозни общности в българските земи. 
Коментират се формите за социална адап-
тация на българското население в усло-
вията на чужда политическа власт като 
условие за съхраняване на собствения 
демографски потенциал и опазване на кул-
турната традиция и самобитност.
Дискутират се контактите и конфликтите 
между християнската и ислямската циви-
лизация в контактната зона на българските 
земи.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Свидетелство от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задачи 2 и 3 от „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 31: БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА 
(XV – XVII в.) –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Манастирите – културни средища през 
XV – XVII век
а) книжовна дейност 
б) просветителска дейност
в) създаване на книжовни школи
2. Литературни жанрове
а) исторически съчинения – приписки, хро-
ники, летописи
б) житийна литература 
в) сборници със смесено съдържание и да-
маскини
г) поява на печатни книги
3. Католическа книжнина
а) книжовно-просветни прояви на българи-
те католици
б) книжовници – Петър Богдан, Петър Пар-
чевич, Филип Станиславов, Кръстю Пейкич
4. Църковна архитектура – основни харак-
теристики.
5. Изобразително изкуство
а) вътрешна украса на църквите
б) влияния
6. Художествени занаяти
а) златарство
б) дърворезба

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятието традиционна кул-
тура.
– Дават примери за културните приноси 
на българите католици.
– Оценяват ролята на Чипровската кни-
жовна школа.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация по зададени показатели чрез ИКТ 
за исторически личности и центрове на 
българската култура през XV – XVII век в 
българските земи и извън тях.
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Актуализи-
ране на зна-
ния, умения

Актуализират се знанията за:
– Културата на средновековната българска 
държава.
– Ренесанса в Западна Европа.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятието тра-
диционна култура.
Характеризират се тенденциите в разви-
тието на българската култура в периода 
XV – XVII век в контекста на политически-
те, социалните и икономическите условия в 
българските земи. 
Описва се ролята на манастирите като кул-
турни средища през периода. 
Разглеждат се литературните жанрове, 
църковната архитектура, изобразителното 
изкус тво и художествените занаяти, харак-
терни за периода.
Представя се приносът на българите като-
лици в духовния живот на българите през 
XVII век.
Оценява се ролята на Чипровската книжов-
на школа.
Акцентира се значението на традиционната 
култура за съхраняването на българското 
съзнание.
Анализират се причините за асинхронността 
между българското и европейското култур-
но развитие в периода XV – XVII век.
Коментират се исторически личности и цен-
трове на българската култура през XV – XVII 
век в българските земи и извън тях.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Свидетелство от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“.

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 32: ПРАВОСЛАВИЕТО – ОПОРА 
НА БЪЛГАРИТЕ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)

 

План на 
урока

1. Ислямът, османската държава и правос-
лавието
а) отношение на исляма към другите рели-
гии
б) религиозните общности в османската 
държава
в) константинополският патриарх – офи-
циален духовен глава и представител на 
християнското население

2. Промени в организацията на православ-
ната църква в българските земи
а) превръщане на Търновската патриаршия 
в митрополия
3. Структура на православната църква
а) енорията
б) манастирска мрежа
в) опростяване на правилата на вярата
4. Православната църква и другите религии
а) отношение към исляма
б) отношение към другите религиозни общ-
ности

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират ролята на християнската рели-
гия за съхраняване на българската народ-
ност.
– Обясняват по зададени показатели ро-
лята на манастирите за съхраняване на 
българския народ през XV – XVII век.
– Посочват примери за светци мъченици 
за християнската вяра.
– Извличат и интерпретират информация 
от исторически документи и изображения.
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V. БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 
(XVIII – XIX ВЕК)

ТЕМА 33: НОВОТО ВРЕМЕ И 
БЪЛГАРИТЕ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Светът през Новото време
а) хронологични граници на Новото време
б) същност и значение 
2. Българското възраждане
а) период на преход от Средновековието 
към Новото време
б) новите тенденции 
в) хронологични граници
3. Залезът на Османската империя
а) походът към Виена и Карловацкият ми-
рен договор – 1699 г.
б) задълбочаване на кризата в османската 
държава
4. Новите тенденции в живота на българите
а) промени в българското село
б) промени в градското стопанство
в) обособяване на буржоазна прослойка

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятията: кърджалийство, 
чифлик.
– Представят Българското възраждане 
като преход на българското общество към 
Новото време.
– Обясняват същността, съдържанието и 
хронологичните граници на Българското 
възраждане.
– Оценяват новите тенденции в живота на 
българите.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Ренесанса и Просвещението.
– Българските земи под османска власт.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Османската политическа система и 
управлението на българските земи.
– Демографски промени в българските земи.
– Българската култура през XV – XVII век.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятието 
криптохристиянство.
Обяснява се отношението на исляма и на 
османската държава към християнската 
вяра и нейните институции.
Описват се функциите на Константинопол-
ската патриаршия и как тя се вписва в ос-
новните принципи за изграждане и функ-
циониране на османската държава.
Обяснява се промените в организацията на 
православната църква в българските земи 
и се представя нейната структура.
Акцентира се върху ролята на християнска-
та религия за съхраняване на българската 
народност.
Анализира се ролята на манастирите като 
опора на българския народ през XV – XVII 
век.
Посочват се примери за светци мъченици 
за християнската вяра.
Коментират се отношенията между раз-
личните религии в Османската империя и 
отношението на православната църква към 
другите религиозни общности.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Свидетелство от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачата към изображението на Баня баши 
джами на с. 169 в учебника

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“
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Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: чиф-
лик, кърджалийство.
Представя се Българското възраждане като 
преход на българското общество към Но-
вото време и се съпоставя с Европейския 
ренесанс.
Обясняват се същността, съдържанието и 
хронологичните граници на Българското 
възраждане.
Формулират се белезите на кризата в Ос-
манската империя през XVIII век и се обяс-
нява връзката є с настъпилите промени в 
българските земи.
Анализират се процесите, настъпващи в 
различни стопански области през XVIII век, 
и тяхното влияние върху живота на бълга-
рите и на Османската империя.
Оценяват се новите тенденции в живота на 
българите и промяната в техния светоглед.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Още за...“ и 
„Свидетелство от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите към рубриката „Личност от епо-
хата“ на с. 175 в учебника

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 34: ЗАРАЖДАНЕ НА 
НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ  
У БЪЛГАРИТЕ –  
ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И 
СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ 
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Духовната пробуда на българите
а) активизиране на книжовните школи
б) разпространение на дамаскините
в) „Стематографията“ на Христофор Жефа-
рович
2. Паисий Хилендарски
а) живот и дело
б) дейност в Атон
в) „История славянобългарска“ – 1762 г. – 
програма на Българското възраждане
3. Софроний Врачански
а) живот и дело
б) книжовна дейност
в) участие в Букурещкия емигрантски кръг

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятията: национална идея, 
таксидиот, проигумен.
– Познават духовните процеси в българ-
ското общество. 
– Оценяват дейността на Паисий Хилен-
дарски и Софроний Врачански. 
– Дават примери за идеи, свързани с кон-
кретни исторически личности.
– Извличат и интерпретират информация 
от различни по вид исторически източници.
– Използват хронологични и простран-
ствени ориентири при описание на исто-
рически събития.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Новото време и българите.
– Нации и национализъм в Европа.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: на-
ционална идея, таксидиот, проигумен.
Разглеждат се духовните процеси в българ-
ското общество (активизиране на книжов-
ните школи, появата на „Стематографията“) 
като част от процеса на приобщаване към 
духовните ценности на Новото време и пред-
поставка за зараждане на националната идея. 
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Акцентира се върху родолюбивата дейност 
на Паисий Хилендарски и Софроний Вра-
чански, допринесла изключително много 
за самоосъзнаването на българите като 
национална общност.
Формулират се основните цели и идеи на 
„История славянобългарска“ и се търсят 
влиянията на идеите на Просвещението.
Обсъждат се просветителските възгледи на 
Софроний Врачански и неговата духовна и 
политическа дейност.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелство от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 35: НОВОТО БЪЛГАРСКО 
УЧИЛИЩЕ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Килийното училище
а) характер на килийното образование
б) тенденции в развитието на килийното 
училище през XVIII век
2. Гръцката просвета и българите
а) гръцките светски училища – ползи и 
вреди
б) създаване на елино-български училища
3. Начало на просветното движение
а) първи стъпки в просветното движение
б) „Буквар с различни поучения“ на Петър 
Берон

в) откриване на първото взаимно училище 
в Габрово
г) девическото училище в Плевен и първо-
то класно училище
4. Просветното движение след Кримската 
война
а) разширяване на мрежата от светски 
училища
б) откриване на специализирани училища 
и гимназии
в) обучение на българи в чужбина
г) ролята на читалищата

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят прехода от килийно към 
светско образование.
– Разбират необходимостта от светска 
просвета.
– Оценяват значението на просветното 
движение и резултатите от него.
– Представят с помощта на ИКТ по зададе-
ни показатели личности, свързани с прос-
ветното движение.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Просвещението в Европа.
– Новото време и българите.
– Зараждане на национално самосъзнание 
у българите.

Съдържател-
ни акценти

– Представя се преходът от килийно към 
светско образование, като се акцентира на 
ролята на елино-българските училища.
– Посочва се необходимостта от светска 
просвета за българите, свързана с новите 
тенденции и промени в живота им, поро-
дени от Новото време.
– Представят се етапите в развитието на 
българското светско образование и се 
формулират основните белези на новото 
светско училище.
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ТЕМА 36: ДВИЖЕНИЕ ЗА 
САМОСТОЯТЕЛНА ЦЪРКВА И 
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА 
ЕКЗАРХИЯ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Причини за възникване на българо-гръц-
кия църковен спор
а) промени в политиката на Патриаршията
б) засилване на културната асимилация
2. Първите сблъсъци
а) Врачанските събития от 1824 г.
б) епохата на Танзимата – Гюлхански хати-
шериф от 1839 г.
3. Начало на църковната борба
а) Търновските събития
б) прошенията от 1844 г. до високата пор-
та и Патриаршията
в) изграждане на българска църква в Цари-
град
4. От Хатихумаюна до „Великденската“ ак-
ция
а) новият реформен акт от 1856 г. – Ха-
тихумаюн
б) дейност на българското представител-
ство в Цариград
в) българският Великден – 3 април 1860 г.
г) султанският ферман от 28 февруари 
1870 г.
5. Учредяване на Екзархията
а) църковно-народен събор – 1871 г.
б) избор на български екзарх – Антим I 
(1872 г.)

– Разглежда се ролята на читалищата за 
развитието на просветното движение на 
българите.
– Коментира се ролята на европейските 
културни влияния за напредъка на прос-
ветното движение през XIX век.
– Оценяват се значението на просветното 
движение и резултатите от него и влия-
нието им върху формирането на българско 
национално съзнание през Възраждането.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите към рубриката „Когато фактите 
говорят“ на с. 185 в учебника

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разграничават етапите в движението за 
извоюване на църковна независимост.
– Разбират необходимостта от светска 
просвета.
– Оценяват значението на борбите за цър-
ковна самостоятелност.
– Оценяват ролята на Българската екзар-
хия и признаването на българската нация.
– Обясняват понятието Танзимат.
– Представят с помощта на ИКТ по зада-
дени показатели личности, свързани с цър-
ковното движение.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Новото време и българите.
– Зараждане на национално самосъзнание 
у българите.
– Новото българско училище.

Съдържател-
ни акценти

Изясняват се причините за българо-гръц-
кия църковен спор – кога и как започва 
конфликтът.
Обяснява се понятието Танзимат и се 
представят реформените актове на султана.
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Разграничават се етапите в движението за 
извоюване на независима българска църк-
ва през XIX век – време, водачи, център, 
прояви, резултати.
Акцент се поставя върху „Великденската“ 
акция от 1860 г. като връхна точка в кон-
фликта с Патриаршията.
Разглежда се ролята на българското пред-
ставителство в Цариград.
Коментира се ролята на фермана за учре-
дяване на Българската екзархия от 1870 г. 
за официалното признаване на българската 
нация в рамките на Османската империя.
Оценяват се значението на движението за 
църковна независимост и резултатите от 
него за укрепване на националното само-
чувствие на българите.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачата към рубриката „Знаете ли, че...“ 
на с. 191 в учебника

Задачи за 
контрол

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 37:  
НАЧАЛО НА ОРГАНИЗИРАНО 
НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО 
ДВИЖЕНИЕ –  
УРОК УПРАЖНЕНИЕ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. Георги Раковски – живот и дело
а) родно място и образование
б) идеи и тактика за освобождение на Бъл-
гария

в) публицистична дейност
2. Букурещките епитропи и одеските нас-
тоятели
а) дейност на Добродетелната дружина в 
Букурещ
б) инициативи на Одеското настоятелство
3. Тайният комитет
а) цели на Тайния централен български ко-
митет – 1866 г.
б) четата на Хаджи Димитър и Стефан Ка-
раджа
в) изграждане на българска църква в Цари-
град

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят формите на съпротива на 
българите.
– Представят идеите и дейността на Георги 
Раковски като основоположник на органи-
зираното националноосвободително дви-
жение.
– Познават ролята на центровете на бъл-
гарската емиграция.
– Представят с помощта на ИКТ по за-
дадени показатели личности, свързани с 
организираното националноосвободително 
движение.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Антиосманската съпротива на българите 
през XV – XVII в.
– Църковноосвободителното движение на 
българите.

Съдържател-
ни акценти

Характеризират се промените в живота 
на българското общество след Кримската 
война.
Представят се идеите и дейността на Ге-
орги Раковски като основоположник на 
организираното националноосвободително 
движение на българите. Оценява се него-
вото място в българската история.
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Обяснява се връзката между политическа-
та обстановка на Балканите и национал-
ноосвободително движение на българите 
и се посочва какво от опита на другите 
балкански националноосвободителни дви-
жения се заимства.
Разграничават се идеите и дейността на 
различните емигрантски организации. 
Анализират се исторически документи и 
изображения.
Коментира се пораждането на спорове от-
носно тактиката на освободителното дело 
след неуспеха на четата на Хаджи Димитър 
и Стефан Караджа.
Обясняват се понятията легия и дуалис-
тична държава.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачата към рубриката „Личност от епо-
хата“ на с. 194 в учебника

Задачи за 
контрол

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 38:  
БЪЛГАРСКОТО 
НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО 
ДВИЖЕНИЕ  
(1869 – 1875) –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Любен Каравелов
а) живот и дело
б) публицистична дейност
2. Създаване на БРЦК
а) ролята на в. „Свобода“
б) програма на БРЦК
3. Делото на Левски
а) идеи и революционна дейност до 1869 г.
б) изграждане на Вътрешната революционна 
организация
в) решенията на Общото събрание в Буку-
рещ – 1872 г.
г) залавянето и обесването на Левски
4. Христо Ботев
а) живот и дело
б) публицистична и революционна дейност
в) опит за въстание през есента на 1875 г.

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват понятията: Български револю-
ционен централен комитет и Вътрешна 
революционна организация.
– Оценяват делото на Васил Левски за ос-
вобождението на българите.
– Систематизират по зададени показатели 
дейността на Любен Каравелов и Христо 
Ботев
– Познават ролята на центровете на бъл-
гарската емиграция.
– Представят с помощта на ИКТ по за-
дадени показатели личности, свързани с 
организираното националноосвободително 
движение.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуализи-
ране на зна-
ния, умения

Актуализират се знанията за:
– Начало на националноосвободителното 
движение на българите.

Съдържател-
ни акценти

Припомнят се идеите и дейността на Георги 
Раковски като основоположник на органи-
зираното националноосвободително дви-
жение на българите. Оценява се неговото 
място в българската история.



72

Анализира се връзката между политическа-
та обстановка на Балканите и национално-
освободително движение на българите.
Изясняват се причините, наложили търсе-
нето на нови пътища за освобождение от 
водачите на националноосвободителното 
движение.
Представят се създаването и програмата на 
БРЦК и Вътрешната революционна органи-
зация и се оценява тяхната роля за разви-
тието на българското освободително дело.
Обясняват се основните идеи и дейност-
та на Любен Каравелов, Васил Левски и 
Христо Ботев.
Акцент се поставя върху делото на Васил 
Левски за освобождението на българите и 
се оценява като най-висок етап в нацио-
налноосвободителната идеология.
Разграничават се идеите и дейността на 
различните емигрантски организации.
Анализират се исторически документи и 
изображения.
Коментира се неуспешният опит за въста-
ние от есента на 1875 г. и се изясняват 
причините за провала му.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа кар-
та, изображения, исторически документи 
и рубриките „Личност от епохата“, „Още 
за...“ и „Свидетелства от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачата към рубриката „Знаете ли, че...“ 
на с. 197 в учебника

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 39:  
АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ (1876 г.) –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Гюргевските апостоли
а) заседания на гюргевските апостоли
б) изработване на план за бъдещи дейст-
вия
в) решения
2. Подготовка на въстанието
а) дейност на апостолите в революционни-
те окръзи
б) въоръжаване и военна подготовка на 
населението
в) събранието в местността Оборище

3. Избухване и ход на въстанието
а) „Кървавото писмо“ и началото на въста-
нието – 20.04.1876 г.
б) боевете за Панагюрище, Брацигово, Пе-
рущица и Батак
в) въстанието в Търновски и Сливенски окръг
г) отлагане на въстанието във Врачански 
окръг
д) четата на Христо Ботев и краят на въс-
танието
4. Българският въпрос след Априлското 
въстание
а) потушаване на въстанието и междунаро-
ден отзвук
б) популяризиране на българската кауза в 
европейските столици от българската деле-
гация
в) българският меморандум до европейс-
ките правителства

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят подготовката, избухването и 
последиците от Априлското въстание (1876 г.).
– Оценяват ролята на Априлското въста-
ние за популяризиране на българския въп-
рос в Европа.
– Обясняват понятието меморандум.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Представят с помощта на ИКТ по за-
дадени показатели личности, свързани с 
подготовката и избухването на Априлското 
въстание.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Началото и развитието на национално-
освободителното движение на българите.
– Идеите и дейността на Васил Левски за 
освобождението на България.
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Съдържател-
ни акценти

Припомнят се идеите и дейността на Георги 
Раковски, Любен Каравелов, Васил Левски 
и Христо Ботев за националноосвободи-
телно движение на българите.
Представят се заседанията на гюргевските 
апостоли и се анализират техните страте-
гически и тактически цели и решения.
Представя се подготовката на въстанието в 
отделните революционни окръзи.
Проследява се ходът на Априлското въс-
тание и се представя като най-мащабната 
проява на българското националноосвобо-
дително движение.
Коментират се причините за потушаването 
на въстанието.
Акцент се поставя върху последиците от 
Априлското въстание за българите и отзву-
ка му в демократична Европа.
Разглежда се българският въпрос след Ап-
рилското въстание. Обяснява се понятието 
меморандум.
Анализират се исторически документи и 
изображения.
Коментира се българският меморандум до 
европейските правителства.

Учебни ре - 
сур си и дру-  
ги средства

Учебник – работа с историческа карта, 
изоб ражения, исторически документи и 
рубриките „Личност от епохата“, „Още за...“ 
и „Свидетелства от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачата към рубриката „Личност от епо-
хата“ на с. 204 в учебника

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 40:  
РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА  
ОТ 1877 – 1878 г.  
И  
ОСВОБОЖДЕНИЕТО  
НА БЪЛГАРИЯ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Цариградската конференция
а) причини за свикването, цели и решения 
на Цариградската конференция
б) позицията на Османската империя и 
причини за провала на конференцията
в) манифест на руския император Алексан-
дър II за обявяване на война на Турция – 
12.04.1877 г.
2. Подготовка на Русия за войната
а) дейност на руската дипломация
б) разработване на план за бойни дейст-
вия
в) създаване на Българско опълчение
3. Ход на войната
а) начало и ход на сраженията на Балкани-
те
б) Шипченските боеве
в) обсадата на Плевен и напредването на 
руската армия
г) подписване на примирието в Одрин
д) подписване на предварителен договор в 
Сан Стефано и край на войната
4. От националната еуфория до всеобщата 
покруса
а) Санстефански мирен договор – 
03.03.1878 г.
б) прекрояване на българските граници на 
Берлинския конгрес (01.06. – 01.07.1878 г.)

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят последиците от Априлското 
въстание за развитието на Източната криза 
и решенията на Цариградската конферен-
ция.
– Описват военните действия и участието 
на българите в Руско-турската война (1877 
– 1878) въз основа на информация от раз-
лични исторически източници.
– Обясняват понятието трибутарно кня-
жество.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Представят с помощта на ИКТ по зада-
дени показатели личности, свързани с Ру-
ско-турската война (1877 – 1878).
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Националноосвободителното движение 
на българите.
– Априлското въстание (1876 г.).

Съдържател-
ни акценти

Припомня се Априлското въстание като 
най-мащабната проява на българското на-
ционалноосвободително движение.
Коментират се последиците от Априлското 
въстание за развитието на Източната криза.
Разглеждат се причините за свикването на 
Цариградската конференция, нейните цели 
и резултати.
Обяснява се позицията на Османската им-
перия и действията на Русия при диплома-
тическата си подготовка за войната.
Описват се военните действия и участието 
на българите в Руско-турската война (1877 
– 1878) въз основа на информация от раз-
лични исторически източници в учебника.
Коментира се участието на Българското 
опълчение.
Акцент се поставя върху края на войната 
и подписването на Санстефанския мирен 
договор.
Обяснява се позицията на Великите сили 
след войната и се обсъждат решенията на 
Берлинския конгрес в контекста на залага-
нето на болезнени противоречия в следво-
енното развитие на Балканите. 
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа карта, 
изоб ражения, исторически документи и 
рубриките „Личност от епохата“, „Още за...“ 
и „Свидетелства от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 41: СТОПАНСКИ ПРОМЕНИ 
ПРЕЗ XVIII – XIX в. –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС)

План на 
урока

1. От занаятчийската работилница към ма-
нифактурното производство
а) нови тенденции в занаятчийското про-
изводство и търговията
б) поява на манифактурни и фабрични 
предприятия по българските земи
2. Българското стопанство след Одринския 
мирен договор
а) реформена политика на Високата порта
б) нови възможности за развитието на тър-
говията и производството
в) откриване на първата българска фабри-
ка в Сливен
3. Възрожденското стопанство след Крим-
ската война
а) реформаторската политика на Високата 
порта продължава 
б) изграждане на жп линии и телегра-
фо-пощенски служби
в) засилване на стопанската инициатив-
ност на българите

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят стопанските промени в бъл-
гарските земи през периода.
– Дават примери за ролята на стопанско-
то развитие през Възраждането върху жи-
вота на българите.
– Обясняват понятията: протекционизъм, 
манифактура.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Развитието на българското стопанство в 
периода XV – XVII век.
– Стопанско и икономическо развитие в 
Европа през XVIII – XIX век.

Съдържател-
ни акценти

Припомня се стопанското развитие на бъл-
гарите в периода XV – XVII век. 
Описват се основните стопански промени 
в българските земи през XVIII – XIX век и 
факторите, които довеждат до тях.
Разглежда се преходът от занаятчийско 
към манифактурно производство и се ко-
ментират предимствата на манифактурните 
предприятия.
Акцент се поставя върху връзката между 
реформената политика на Високата порта 
и стопанското модернизиране на българ-
ските земи през XVIII – XIX век.
Коментират се етапите на стопанско раз-
витие на българските земи преди и след 
Кримската война.
Формулират се изводи за темповете на со-
циално-икономическите промени в българ-
ското общество през Възраждането.
Обяснява се, че чуждото политическо гос-
подство не осигурява гаранции за свобод-
ното движение на капитали и за развитие-
то на частната собственост и това забавя 
темповете на социално-икономическите 
промени в българските земи.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни ре - 
сур си и дру-  
ги средства

Учебник – работа с историческа карта, 
изображения, исторически документи и 
рубриките „Личност от епохата“, „Още за“ 
и „Свидетелства от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачата към изображение 9 на с. 213 в 
учебника

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 42:  
ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО 
ОБЩЕСТВО ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО. 
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Възрожденската буржоазия
а) фактори за промяна на социалната 
структура на българското възрожденско 
общество
б) оформяне на нова буржоазна прослой-
ка – състав и влияние
2. Българските чорбаджии
а) кои са българските чорбаджии
б) обществени функции 
3. Възрожденската интелигенция
а) предпоставки и формиране на възрож-
денската интелигенция
б) обществена роля
4. Демографски процеси
а) нарастване на броя на населението
б) миграционни процеси

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят новите социални групи в 
българското възрожденско общество.
– Дават примери за процесите на вътреш-
на и външна миграция.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Стопански промени през XVIII – XIX век.
– Европейското общество през XVIII – XIX 
век.
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Съдържател-
ни акценти

Припомнят се стопанските промени в бъл-
гарските земи в периода XVIII – XIX век и 
се обяснява тяхната роля за промяната на 
социалната структура на българското об-
щество. 
– Представят се предпоставките за поява-
та на прослойките на буржоазията и инте-
лигенцията.
– Разглежда се ролята на чорбаджиите в 
обществения живот.
– Акцент се поставя върху ролята на въз-
рожденската интелигенция за обществе-
но-икономическия напредък на българите 
през Възраждането.
– Коментират се демографските процеси 
с акцент на вътрешната и външната мигра-
ция.
– Формулират се изводи за значимост-
та на стопанските и социалните промени, 
включително и демографските процеси 
през XVIII – XIX век за формирането на 
българската нация.
– Анализират се исторически документи и 
изображения.
– Съставя се схема на българското въз-
рожденско общество.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа кар-
та, изображения, исторически документи 
и рубриките „Личност от епохата“, „Още 
за...“ и „Свидетелства от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

 
ТЕМА 43:  
БЪЛГАРИТЕ В СФЕРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Европа преоткрива българите
а) фактори за интегриране на българите в 
европейския свят
б) ролята на чуждестранните дипломатичес-
ки представителства 
в) католически и протестантски училища и 
мисионери
г) европейска подкрепа на българската на-
ционална кауза 
2. Българите и модерният европейски свят
а) предпоставки за приобщаване към цен-
ностите на модерния свят
б) европейски влияния в стопанското, кул-
турното и политическото развитие на бъл-
гарите
в) белези на европейската цивилизация в 
българското всекидневие

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват влиянието на европейската 
цивилизация върху възрожденските бълга-
ри (облекло, вътрешен интериор на жили-
щата и др.).
– Дават примери за процесите на европе-
изация на българите.
– Обясняват понятието алафранга.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Стопански промени през XVIII – XIX век.
– Промени в българското общество през 
Възраждането. Демографски процеси.
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Съдържател-
ни акценти

Припомнят се процесите по оформяне на 
новите прослойки на буржоазията и ин-
телигенцията и ролята им за обществе-
но-икономическия напредък на българите 
през Възраждането.
Коментират се факторите, влияещи върху 
европеизацията на българите и приобщава-
нето им към ценностите на модерния свят.
Обяснява се ролята на чуждестранните 
дипломатически представителства в Ос-
манската империя за „преоткриването“ на 
българите.
Акцентира се върху стремежа „да бъдем 
и ние като другите европейски народи“ на 
духовните будители на българската възрож-
денска нация като водещ за процеса на при-
общаване към европейската цивилизация.
Дават се примери за проникване на евро-
пейски влияния в облеклото и домовете на 
възрожденските българи.
Формулира се изводът, че в навечерието 
на Освобождението духът на Новото време 
е забележим във всяка област от бита на 
възрожденските българи, а те са се пре-
върнали в силна и сплотена нация.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 44:  
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ПРЕЗ 
ВЪЗРАЖДАНЕТО –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Възрожденската литература
а) формиране и утвърждаване на единен 
национален книжовен език
б) поява на книгопечатането
в) нови жанрове и тенденции
г) литературен подем след Кримската вой-
на
д) поява на българската драматургия 
2. Периодичен печат
а) поява и първи стъпки
б) периодични издания
3. Възрожденската наука
а) направления и постижения
4. Възрожденското изкуство
а) художествени занаяти
б) ученически хорове и оркестри
в) театрални представления

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Дават примери за промени в духовния 
живот на българите в резултат на евро-
пейското културно влияние: издаване на 
вестници и списания, поява на театрални 
трупи, хорове, оркестри и др.
– Свързват възрожденски дейци с техните 
произведения: Добри Чинтулов, Христо Бо-
тев, Любен Каравелов, Иван Вазов.
– Оценяват постиженията на българската 
възрожденска литература, живопис и ар-
хитектура.
– Обясняват понятието модерна култура.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Промени в българското общество през 
Възраждането. 
– Българите в сферата на европейската 
цивилизация.

Съдържател-
ни акценти

Припомнят се процесите по европеизиране 
и приобщаване на българите към ценнос-
тите на модерния свят.
Посочват се факторите за развитието на 
българската култура през Възраждането и 
се очертават новите тенденции и достиже-
ния. Акцентът се поставя върху формиране-
то на една нова модерна култура, основана 
на синтеза между културните ценности от 
предходните столетия и влиянията, идващи 
от големите европейски държави.
Характеризира се развитието на българ-
ската възрожденска литература и се дават 
примери за изявени творци и техните про-
изведения. Проследява се връзката между 
нейната тематика и развитието на възрож-
денските процеси. 
Обяснява се ролята на българските култур-
ни институции през периода XVIII – XIX век.
Дават се примери за промени в духовния 
живот на българите в резултат на евро-
пейското културно влияние: издаване на 
вестници и списания, поява на театрални 
трупи, хорове, оркестри и др.
Формулира се изводът, че през Възражда-
нето наложилата се нова модерна култура 
позволява на българите да се приобщят 
към ценностите на Новото време и е изява 
на духовна обнова и обществен напредък 
на българската нация.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

VI. БЪЛГАРИЯ  
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО  
ДО КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА 
ВОЙНА

ТЕМА 45:  
ВЪЗНИКВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ 
НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. От Санстефанския мираж към Берлин-
ската реалност
а) Санстефанският мирен договор – реали-
зираната мечта за свобода
б) Берлинският конгрес и разпокъсването 
на Санстефанска България
в) реакции срещу Берлинския договор
г) възникване на българския национален 
въпрос
2. Начало на съпротивата срещу Берлин-
ския договор
а) комитетите „Единство“
б) стрелковите дружества – центрове на 
бойна подготовка
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3. Кресненско-Разложкото въстание
а) подготовка и ход на въстанието
б) резултати
4. Националният въпрос и Българското 
княжество
а) решаването на българския национален 
въпрос – основен приоритет
б) инициативи за поддържане на българско-
то самосъзнание в откъснатите територии
5. Ролята на Екзархията
а) фактор за съхраняване на българското 
национално съзнание в Македония и Од-
ринско
6. Формиране на революционни организа-
ции
а) тенденции
б) центрове и водачи

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват клаузите на Санстефанския 
договор и решенията на Берлинския кон-
грес от 1878 г.
– Разбират същността на българския на-
ционален въпрос.
– Посочват компонентите на българския 
национален въпрос и опитите за неговото 
решаване.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Националноосвободителното движение 
на българите и Априлското въстание.
– Руско-турската война (1877 – 1878) и 
освобождението на България.

Съдържател-
ни акценти

Припомнят се етапите на националноос-
вободителното движение на българите 
и постигане на освобождението им през 
1878 г. в резултат на Руско-турската война 
(1877 – 1878).

Обясняват се клаузите на Санстефанския 
договор и решенията на Берлинския кон-
грес от 1878 г.
Изяснява се същността на българския на-
ционален въпрос и неговите компоненти. 
Представят се етапите в развитието на 
българския национален въпрос и опитите 
за разрешаването му. Оценява се тяхна-
та роля, както и позицията на Княжество 
България.
Акцентира се на Кресненско-Разложкото 
въстание като първа въоръжена проява на 
съпротива срещу Берлинския договор и не-
говата роля за развитието на българския 
национален въпрос. 
Оценява се ролята на Българската екзар-
хия за запазване на българското нацио-
нално съзнание в териториите, откъснати 
от България.
Обобщават се пътищата за решаване на 
българския национален въпрос – на орга-
низации, пряко свързани с политиката на 
българската държава, и на такива, които 
отстояват своята независимост (револю-
ционните организации).
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа кар-
та, изображения, исторически документи 
и рубриките „Личност от епохата“, „Още 
за...“ и „Свидетелства от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите към рубриката „Личност от епо-
хата“ на с. 234 и с. 235 в учебника

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Санстефанския договор и решенията на 
Берлинския конгрес от 1878 г.
– Възникване и идеи на либералното и 
консервативното движение в Европа.

Съдържател-
ни акценти

Припомнят се клаузите на Санстефанския 
договор и решенията на Берлинския кон-
грес от 1878 г.
Обяснява се процесът на преход на въз-
рожденското общество към самостоятелен 
държавен живот и се посочва ролята на 
Временното руско управление.
Представят се работата на Учредителното 
събрание и разглежданите проекти за кон-
ституция.
Посочва се оформянето на либералната и 
консервативната политическа група и техните 
конституционни проекти и аргументи за дър-
жавното устройство на Княжество България.
Акцентира се върху приемането на Търнов-
ската конституция и държавното устройс-
тво на Княжество България.
Коментират се основни права и задълже-
ния на българските граждани според Тър-
новската конституция.
Оценява се изборът на Александър Батен-
берг за български княз.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 46:  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА 
ДЪРЖАВНОСТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА 
КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Временното руско управление
а) изграждане на временно руско управле-
ние в Княжество България
б) Съвет на руския императорски комисар 
– дейност
2. Учредителното събрание
а) откриване и състав на Учредителното 
събрание – 10.02.1879 г.
б) конституционни проекти
в) оформяне на либерално и консерватив-
но течение
3. Търновската конституция
а) приемане на Търновската конституция – 
16.04.1879 г.
б) същност и характер на първата българ-
ска конституция – държавно устройство, 
избирателно право, права и свободи на 
гражданите
4. Изборът на първия български княз 
а) Първото Велико народно събрание 
б) принц Александър фон Батенберг – пър-
вият български княз

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разграничават чрез исторически източ-
ници основни идеи на либерали и консер-
ватори за устройството на България.
– Обясняват устройството на Княжество 
България според Търновската конституция.
– Представят основни права и задължения 
на българските граждани според Търнов-
ската конституция.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.
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ТЕМА 47:  
КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I, 
КОНСТИТУЦИОННИЯТ ВЪПРОС  
И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Князът срещу либералите
а) причини за недоверието на княза към 
либералите
б) функциониране на парламентарната 
система
в) планове на Александър I за промени в 
конституцията
2. Режим на пълномощията
а) решения на Второто Велико народно 
съб рание
б) установяване и същност на режима на 
пълномощията
в) създаване на Държавен съвет
3. Политическите партии и режимът на 
пълномощията
а) отношение на консерваторите към ре-
жима на пълномощията
б) отношение на либералите към режима 
на пълномощията
4. Криза в режима на пълномощията 
а) спорове по железопътния въпрос 
б) назначаване на правителство начело с 
руски генерали
в) влошаване на отношенията между княза 
и руските генерали
г) прекратяване на режима на пълномощи-
ята

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват устройството на Княжество 
България според Търновската конституция 
и разграничават видовете власти и техните 
институции.
– Познават и обясняват правомощията на 
княза според Търновската конституция.

– Обясняват ролята на княз Александър I в 
управлението на страната.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Възстановяване на българската държав-
ност и изграждане на Княжество България.
– Основните идеи на либерали и консер-
ватори за устройството на България.

Съдържател-
ни акценти

Припомня се устройството на Княжество 
България според Търновската конституция.
Обясняват се причините за противоречията 
между княз Александър I и либералите в 
контекста на неговите възгледи за управ-
лението на страната.
Характеризира се режимът на пълномощи-
ята, установен от княза през 1881 г., и се 
представят свързаните с него политически 
промени.
Посочват се неговите поддържници.
Коментират се проявите на криза в режима 
на пълномощията и се формулират причини-
те, довели до прекратяването му през 1883 г.
Оценява се значението на режима на пъл-
номощията за развитието на обществе-
но-политическия живот в Княжеството.
Дискутират се положителните и отрицателни-
те последици от режима на пълномощията.
Оценява се ролята на княз Александър I в 
управлението на страната.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“
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Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 48:  
ПОЛИТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО  
НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Създаване и конституционно устройство 
на Източна Румелия
а) чл. 13 от Берлинския договор – граници 
на Източна Румелия
б) изработване на Органически устав на 
Източна Румелия
в) органи на управление на Източна Руме-
рия
г) административно деление и официални 
езици
2. Управлението на Алеко Богориди
а) свикване на Първото Областно събра-
ние
б) законодателни инициативи и политика 
на сближаване с Княжество България
в) процеси на българизиране на областта
г) оформяне на политически партии – Ли-
берална и Народна
3. Източна Румелия при Гавраил Кръстевич
а) политически курс на сближаване с Кня-
жество България
б) разширяване на демокрацията в полити-
ческия живот
в) сключване на митническа спогодба с 
Княжество България – 1884 г.

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят конституционното устройс-
тво на Източна Румелия.
– Обясняват понятието автономия.
– Познават и обясняват правомощията на 
генерал-губернатора и Областното събра-
ние според Органическия устав.
– Обясняват ролята на Алеко Богориди и 
Гавраил Кръстевич в управлението на про-
винцията.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Решенията на Берлинския конгрес от 
1878 г.
– Възстановяване на българската държав-
ност и изграждане на Княжество България.

Съдържател-
ни акценти

Припомнят се решенията на Берлинския кон-
грес и клаузите на Берлинския договор от 
1878 г., отнасящи се до обособяването на 
автономната провинция Източна Румелия.
Очертават се границите на Източна Ру-
мелия и се формулират геополитическите 
цели на великите сили, свързани със съз-
даването є.
Описва се конституционното устройство на 
Източна Румелия според Органическия устав.
Характеризира се управлението на Алеко 
Богориди и Гавраил Кръстевич и се очерта-
ва приемствеността между водената поли-
тика на сближение с Княжество България, 
която улеснява бъдещото обединение.
Коментира се появата на първите полити-
чески партии в областта – Либералната и 
Народната.
Оценява се значението на управлението 
на Алеко Богориди и Гавраил Кръстевич за 
осигуряването на стабилност в политичес-
кия и стопанския живот в Източна Руме-
лия, както и постигането на видими успехи 
в сферата на образованието и културата.
Дискутират се темата: „Източна Румелия – 
втората България“.
Анализират се документи и изображения.



83

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“,  „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 49:  
СЪЕДИНЕНИЕТО НА ИЗТОЧНА 
РУМЕЛИЯ С КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ  
И НЕГОВАТА ЗАЩИТА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Идеите за Съединение
а) поява на съединистки идеи
б) привърженици на идеята за Съединение
2. Създаване на БТЦРК
а) основаване на БТЦРК – февруари 1885 г.
б) планове за национално обединение
3. Непосредствена подготовка на акцията
а) подготовка на въстанически чети
б) разработване на план на действие
в) демонстрация в Панагюрище с искания 
за обединение – 02.09.1885 г.
4. Актът от 6 септември 1885 г.
а) обявяване на Съединението – 06.09.1885 г.
б) манифест на княз Александър Батенберг 
за приемане на Съединението – 08.09.1885 г.
5. Международната ситуация
а) позиция на великите сили
б) настроения в Цариград
в) недоволство на Сърбия и Гърция
6. Сръбско-българската война
а) Сърбия обявява война на България – 
02.11.1885 г.
б) боевете при Сливница
в) сръбско-български мирен договор – 
03.03.1886 г.
7. Признаване на Съединението
а) Топханенски акт от 24.03.1886 г. между 
България и Османската империя
б) признаване от великите сили

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Обясняват причините за Съединението 
на Източна Румелия с Княжество България. 
– Представят акта на Съединението.
– Оценяват последиците от Съединението 
на Източна Румелия с Княжество България.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.

– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Решенията на Берлинския конгрес от 
1878 г.
– Възстановяване на българската държав-
ност и изграждане на Княжество България.
– Политическо устройство на Източна Ру-
мелия.

Съдържател-
ни акценти

Припомнят се възстановяването на българ-
ската държавност и изграждането на Кня-
жество България, както и политическото 
устройство на Източна Румелия.
Обясняват се причините за Съединението 
на Източна Румелия с Княжество България. 
Описват се подготовката и осъществя-
ването на Съединението и се обясняват 
вътрешните и международните обстоятел-
ства, които го благоприятстват. Представя 
се като общо национално дело.
Оценяват се последиците от Съединението 
на Източна Румелия с Княжество България. 
Акцент се поставя върху защитата на Съ-
единението и българската победа в Сръб-
ско-българската война.
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Коментира се позицията на великите сили, 
Османската империя, Сърбия и Гърция. По-
сочва се кога и как се постига дипломати-
ческо признаване на Съединението.
Оценяват се последиците от Съединението 
на Източна Румелия с Княжество България 
за превръщането на Княжеството в най-го-
лямата балканска християнска държава.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа кар-
та, изображения, исторически документи 
и рубриките „Личност от епохата“, „Още 
за...“ и „Свидетелства от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 50:  
БЪЛГАРСКАТА КРИЗА.  
ИЗБОРЪТ НА ФЕРДИНАНД I –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Начало на кризата и превратът от 9 ав-
густ 1886 г.
а) вътрешнополитически борби и начало 
на „българската криза“
б) противоборството между русофили и 
русофоби
в) преврат и контрапреврат 
г) абдикация на княз Александър I
2. Регентството
а) назначаване на регентски съвет

б) опити за стабилизиране на положението 
в страната
3. Кризата в руско-българските отношения
а) дейност на ген. Каулбарс в България
б) скъсване на дипломатическите отноше-
ния с Русия
в) русофилски бунтове от 1887 г.
4. Дипломатически усилия за избор на нов 
княз
а) опити за преодоляване на кризата
б) изпращане на българска делегация в За-
падна Европа
в) кандидатура на принц Фердинанд 
Сакс-Кобургготски за български княз
5. Изборът на княз Фердинанд
а) свикване на III Велико народно събра-
ние
б) обявяване на Фердинанд за български 
княз – 25.06.1887 г.
в) назначаване на правителство начело 
със Стефан Стамболов и преодоляване на 
кризата

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират причините за скъсване на дип-
ломатическите отношения с Русия. 
– Представят разделението в българското 
общество на русофили и русофоби и тех-
ните действия в периода на кризата.
– Обясняват понятието безкняжие.
– Оценяват избора на Фердинанд за бъл-
гарски княз като предпоставка за преодо-
ляване на „българската криза“.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Княз Александър I, конституционния въп-
рос и политическите партии.
– Съединението и неговата защита.
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Съдържател-
ни акценти

Припомнят се режимът на пълномощията, 
установен от княз Александър Батенберг, и 
противоречията между либерали и консер-
ватори. Отношенията с Русия и позицията, 
която заема след Съединението на Източна 
Румелия с Княжество България. Междуна-
родното признаване на акта на Съедине-
нието.
Обясняват се причините за „българската 
криза“ от 1886 – 1887 г. и се анализи-
рат вътрешно- и външнополитическите 
причини за поляризацията на българското 
общес тво след Съединението. 
Представят се позициите на привържени-
ците на двете алтернативи – Русия и княз 
Батенберг.
Описват се белезите на кризата и се фор-
мулират факторите, които влияят върху 
нея. Обяснява се нейното въздействие 
върху политическото развитие на България.
В хронологичен ред се представят съби-
тията около преврата срещу Батенберг и 
последвалия го контрапреврат.
Акцент се поставя върху опитите на ре-
гентството за преодоляването на кризата и 
дипломатическите усилия за избор на нов 
български княз.
Коментират се отношенията с Русия и по-
водът за прекъсването им. 
Оценява се личността на новия български 
княз Фердинанд.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задачи 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 51:  
БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ  
НА СВОБОДНАТА ДЪРЖАВА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Националният въпрос до войните
а) пътища за решаване на българския на-
ционален въпрос след Съединението
б) фактори за решаването на българския 
национален въпрос
в) организационни центрове – Върховен 
комитет и ВМРО
2. Илинденско-Преображенското въстание
а) предпоставки за въстанието
б) ход на въстанието
в) резултати
3. Националният въпрос между двете све-
товни войни
а) Ньойският договор и новият характер на 
българския национален въпрос
б) новият международен ред и българският 
национален въпрос
4. Бежанският въпрос
а) демографски и икономически трудности
б) бежански заем – 1928 г.
5. Българската емиграция зад океана
а) причини за емиграцията в САЩ и Канада
б) Македонска патриотична организация

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят основни моменти от освобо-
дителното движение на българите в Маке-
дония и Одринска Тракия.
– Представят подготовката, избухването и 
последиците от Илинденско-Преображен-
ското въстание.
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– Обясняват понятието ВМРО.
– Обясняват новите очертания на българ-
ския национален въпрос в периода между 
двете световни войни.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Възникване на българския национален 
въпрос.
– Съединението на Княжество България с 
Източна Румелия.

Съдържател-
ни акценти

Припомнят се причините за възникването 
на българския национален въпрос, негови-
те компоненти и опитите за разрешаването 
му до 1885 г., когато се постига съеди-
нението на Княжество България и Източна 
Румелия.
Описва се положението на българите, ос-
танали извън пределите на свободна Бъл-
гария, и се проследяват пътищата за реша-
ване на българския национален въпрос от 
Съединението до началото на ХХ век.
Описват се подготовката, избухването и 
последиците от Илинденско-Преображен-
ското въстание и се оценява неговата роля 
за осъществяването на българската нацио-
нална кауза.
Акцент се поставя върху политическите 
фактори, довели до войните за национално 
обединение, и се анализират последиците 
от тях.
Обясняват се влиянието на новия между-
народен ред и промените, настъпили след 
Първата световна война, върху решаване-
то на българския национален въпрос.
Описват се бежанските вълни към Бълга-
рия. Обясняват се демографските и иконо-
мическите последици за България.
Коментират се българската емиграция в 
САЩ и Канада и ролята на Македонска-
та патриотична организация за запазване 
на националната идентичност на българите 
зад океана. 
Оценява се ролята на ВМРО за решаването 
на българския национален въпрос.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ и за-
дача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 52:  
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ  
В НАЧАЛОТО НА ХХ в. –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. „Златното десетилетие“
а) стопанска модернизация
б) социална развитие
в) изграждане на образователни и култур-
ни институции
2. Икономическо развитие
а) обща икономическа модернизация 
б) изграждане на транспортна инфраструктура
в) модернизиране на селското стопанство
г) развитие на банково-кредитната сфера 
и външната търговия
3. Социално законодателство
а) Закон за общественото здраве
б) Закон за закрила на женския и детския труд
в) осигурителни политики
4. Успехи в областта на просветата и кул-
турата
а) реформи в образователната сфера
б) културни институции

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Откриват елементи на стопанска модер-
низация на България в края на XIX и нача-
лото на ХХ век.
– Илюстрират с примери развитието на 
българското образование, наука и култура.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Стопанското развитие през Възраждане-
то.
– Управлението на Стефан Стамболов.

Съдържател-
ни акценти

Описва се икономическото развитие на 
България в края на XIX и началото на ХХ 
век и се обясняват причините за всеобща-
та модернизация на страната. Обосновава 
се определението за периода като „златно-
то десетилетие“.
Представя се десетилетието до Балкански-
те войни като време на социално законо-
дателство и се оценява неговата роля за 
общата модернизация на България и доб-
лижаването и до европейските държави. 
Акцент се поставя върху областите от об-
ществения живот, повлияни от модерниза-
цията, и се дават примери за настъпилите 
промени.
Оценява се стопанската политика на бъл-
гарските правителства.
Описват се новите културни институции, 
създадени през първото десетилетие на ХХ 
век, и тяхната роля в живота на българите.
Коментират се напредъкът и развитието на 
образователното дело.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 53:  
БЪЛГАРИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО  
НА ФЕРДИНАНД I.  
ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Режимът на Стефан Стамболов
а) стил на управление
б) отношения с княза
в) сваляне от власт
г) правителство на Константин Стоилов – 
преход към демократизиране на обществе-
но-политическия живот
2. Личен режим на Фердинанд I
а) предпоставки за установяване на личен 
режим 
б) фактори за налагане на личния режим 
на Фердинанд
в) ролята на монарха в политическата сис-
тема на страната
3. Развитие на политическата система
а) оформяне на българската политическа 
система
б) основни характеристики
в) обществени инициативи
4. Обявяване на независимостта
а) причини
б) условия и повод за обявяване на неза-
висимостта през 1908 г.
в) провъзгласяване на независимостта – 
22.09.1908 г.

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Описват режима на Стефан Стамболов 
и елементите на българската политическа 
система.
– Обясняват личния режим на Фердинанд I.
– Обясняват значението на обявяване-
то на независимостта през 1908 г. и на 
Царство България.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Модернизация на България в началото 
на ХХ век.
– Българската криза и избора на Ферди-
нанд за български княз.

Съдържател-
ни акценти

Посочват се основните характеристики на 
режима на Стефан Стамболов, отношени-
ята с Русия и с княза. Разглеждат се не-
гативните тенденции в политическия живот 
на страната – терор по време на избори и 
преследване на политическите противници. 
Очертава се ролята на Стамболов за между-
народното признаване на българския княз.
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Изясняват се понятията: партизанство, 
легитимност и личен режим.
Обясняват се факторите, допринесли за 
установяването на личния режим на Фер-
динанд, и се разглеждат неговите характе-
ристики. 
Представя се процесът на оформяне на 
българската политическа система и на ос-
новните политически партии.
Акцент се поставя върху причините и по-
вода за обявяването на българската неза-
висимост на 22.09.1908 г. Изяснява се от-
ношението на Великите сили към този акт.
Оценява се значението на обявяването на 
независимостта на Царство България.
Коментират се напредъкът и развитието на 
образователното дело, личният режим на 
Фердинанд като явление в българския по-
литически живот. 
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 54:  
ВОЙНИ ЗА НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ (1912 – 1918) –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Националният въпрос през второто де-
сетилетие на ХХ век
а) цели на българската външна политика 
след 1908 г.
б) изграждане на Балканския съюз
2. Балканската война 
а) обявяване на войната – 5.10.1912 г.
б) фази на бойните действия
в) завладяване на Одринската крепост – 
13.03.1913 г.
г) Лондонски договор – 17.05.1913 г.
3. Втората Балканска война 
а) причини за войната
б) „Денят на престъпното безумие“ – 
16.06.1913 г.
в) ход на войната
г) завладяване на Одринската крепост – 
13.03.1913 г.
д) Букурещки мирен договор – 28.07.1913 г.
4. Първата световна война
а) обявяване на неутралитет в началото на 
войната
б) присъединяване на България към Цен-
тралните сили
в) направления на българските бойни 
действия
5. Катастрофата
а) пробив при Добро поле – 18.09.1918 г.
б) Солунско примирие – 29.09.1918 г.
в) последици от войната
г) Ньойски мирен договор – 27.11.1919 г. 

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Откриват причини и последици от Бал-
канските войни.
– Оценяват участието на България в Пър-
вата световна война и клаузите на Ньойс-
кия мирен договор.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Българите извън пределите на свободна-
та държава.
– Обявяване на българската независимост.

Съдържател-
ни акценти

Представят се българската външна политика 
и нейната основна цел след 1908 г. – ре-
шаването на българския национален въп-
рос. Разглеждат се неуспехите на между-
народните акции за гарантиране на правата 
на населението в Македония и Одринско. 
Очер тава се убеждението на българския по-
литически елит за постигане на национално 
обединение по пътя на войната.
Описва се създаването на Балканския съюз 
и се посочват слабостите на българската 
дипломация.
Обясняват се причините и последиците от 
Балканските войни за развитието на Бълга-
рия. Акцент се поставя върху споразуменията 
от двустранните договори на България като 
част от Балканския съюз, показващи полити-
ческа прибързаност и недалновидност.
Представят се Втората Балканска война и 
националната катастрофа, до която довеж-
да България.
Изяснява се от какво е предопределен из-
борът на България за присъединяване към 
Централните сили в Първата световна война.
Формулират се причините за излизането 
на България от войната и се обясняват 
политическите и икономическите промени, 
настъпили след подписването на Солунско-
то примирие.
Коментират се клаузите на Ньойския мирен 
договор и се прави равносметка на вой-
ните за национално обединение и резул-
татите от тях. Оценяват се измеренията на 
първата и втората национална катастрофа 
за България.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 55:  
БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ 
ВОЙНИ. ЛЕВИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ 
РАДИКАЛИЗЪМ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Следвоенната криза
а) стопански и социални сътресения
б) бежански вълни
в) алтернативни политически идеи 
2. Земеделският режим
а) програма и идеи на БЗНС
б) съставяне на самостоятелно правител-
ство на БЗНС
в) реформи
3. Комунистическото движение 
а) програма и цели на БКП (т.с.) – 1919 г.
б) комунистическа пропаганда
в) външнополитическа ориентация
4. България между два терора
а) военен преврат от 9 юни 1923 г. и със-
тавяне на правителство на Демократичес-
кия сговор
б) Септемврийско въстание – 23.09.1923 г.
в) приемане на Закон за защита на държа-
вата – 1924 г.
г) атентатът в църквата „Света Неделя“ – 
16.04.1925 г.
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д) разделението в българското общество
5. Омиротворяване и „опитомяване“
а) назначаване на второ сговористко пра-
вителство начело с Андрей Ляпчев (1926 
– 1931)
б) стабилизиране на страната и преодоля-
ване на общественото разделение

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Посочват особеностите в управлението 
на БЗНС.
– Разбират ролята на международните и 
вътрешните фактори за радикализация на 
политиката на БКП и за ескалацията на по-
литическото насилие в България.
– Обясняват понятията: терор, Комунис-
тически интернационал, атентат.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Войни за национално обединение (1912 
– 1918).
– Новия международен ред след Първата 
световна война.

Съдържател-
ни акценти

Припомнят се клаузите на Ньойския мирен 
договор и равносметката от войните за на-
ционално обединение, както и измеренията 
на първата и втората национална катастро-
фа за България. 
Изясняват се причините за политическата 
нестабилност в България през 20-те години 
на ХХ век. Очертават се измеренията на 
следвоенната криза в България.
Обясняват се историческите и полити-
ческите обстоятелства, довели БЗНС на 
власт. Описват се реформаторската дей-
ност на правителството на Александър 
Стамболийски и последиците от нея.
Обясняват се понятията: терор, Комунис-
тически интернационал, атентат.
Анализира се политическата обстановка в 
България след преврата на 9 юни 1923 г. 
Акцент се поставя върху външните и вът-
решните фактори за радикализиране на 
политиката на БКП и на проявите є.
Представя се омиротворяването на стра-
ната от правителството на Андрей Ляпчев.
Коментира се защо в българския полити-
чески живот се редуват периоди на поли-
тическо насилие и опити за възраждане на 
парламентарната демокрация. Оценяват се 
измеренията на първата и втората нацио-
нална катастрофа за България.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачата към изображение 8 на с. 279 в 
учебника

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 56:  
ДЕМОКРАЦИЯТА, 
ДЕВЕТНАДЕСЕТОМАЙСКИЯТ ПРЕВРАТ 
И БЕЗПАРТИЙНИЯТ РЕЖИМ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Демокрацията и нейната криза
а) правителството на Народния блок (1931 
– 1934) и обществените очаквания
б) олевяване в обществото
в) недоволство от продължаващата сто-
панска криза
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г) превратът от 19 май 1934 г.
2. Деветнадесемайският режим. Авторита-
ристите на власт 
а) управление на политическия кръг „Звено“
б) премахване на парламентарната демок-
рация и забрана на политическите партии
в) реформи и установяване на авторитарен 
режим
г) сваляне на правителството
3. Безпартийният режим 
а) характеристики на авторитарния режим
б) установяване на безпартиен режим с 
основна роля на цар Борис III
в) фази на развитие на безпартийния режим

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Представят основни тенденции на бъл-
гарския политически живот между двете 
световни войни.
– Представят кризата на демокрацията и 
преврата от 19 май 1934 г.
– Обясняват ролята в управлението на 
страната на цар Борис III.
– Обясняват понятието безпартиен режим.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– България между двете световни войни. 
Левият политически радикализъм.
– Появата на фашизма в Европа и автори-
тарните режими на Балканите.

Съдържател-
ни акценти

Припомнят се появата и характеристиките 
на авторитаризма и фашистката идеология 
в Европа. 
Обясняват се причините за кризата на де-
мокрацията и парламентаризма в началото 
на 30-те години на ХХ век и защо прави-
телството на Народния блок не успява да 
оправдае обществените очаквания.

Характеризират се вътрешните и външните 
фактори, които довеждат до преврата от 
19 май 1934 г. и смяната на политическата 
система в страната. Посочват се основ-
ните белези на вътрешната и стопанската 
политика на деветнадесетомайския режим. 
Сравняват се с политическите модели в 
Италия и Германия по това време.
Акцент се поставя върху международната 
и националната икономическа криза, кои-
то влияят на алтернативните идеологии в 
България, и замяната на демократичното 
управление с авторитарната безпартийна 
власт на монарха.
Обяснява се понятието безпартиен режим.
Описва се как цар Борис III засилва пози-
циите и ролята си в политическия живот на 
страната и се характеризира наложеният 
безпартиен режим.
Коментират се ролята в управлението на 
страната на цар Борис III и поставянето 
на обществения живот под пълен контрол 
и ограничаването на политическите права 
и свободи.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачите от електронния вариант на учеб-
ника

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“
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ТЕМА 57:  
БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА ВТОРАТА 
СВЕТОВНА ВОЙНА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. От неутралитет към участие
а) България в началото на Втората светов-
на война
б) Крайовската спогодба – 7.09.1940 г.
в) германският натиск за присъединяване 
към Тристранния пакт 
г) влизане на България в Тристранния пакт 
– 1.03.1941 г.
2. Вътрешнополитическо развитие 
а) засилване на авторитарните тенденции
б) антисемитско законодателство
3. „Обединена България“ 
а) администриране на Беломорската об-
ласт, Македония и Поморавско
б) интегриране на новите територии
4. Развитие под знака на войната
а) засилване на държавната намеса в сто-
панския живот
б) търговски отношения с Германия и ико-
номически последици

5. Еврейският въпрос
а) изселване на еврейското население от 
„новите земи“
б) спасяването на българските евреи
6. Вътрешният фронт
а) обявяване на война на Англия и САЩ – 
13.12.1941 г.
б) съпротивително движение 
в) политическа криза след смъртта на Бо-
рис III
г) СССР обявява война на България – 
05.09.1944 г.

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Оценяват избора и действията на Бълга-
рия във Втората световна война. 
– Оценяват значението на действията за 
спасяването на българските евреи през 
Втората световна война.
– Обясняват с помощта на карта промените 
в границите на България от 1878 до 1944 г.
– Обясняват понятията: антисемитизъм, 
ръководено стопанство, бламиране.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ и различни исторически 
източници за участието на българи във 
войните за национално обединение.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Демокрацията, Деветнадесетомайския 
преврат и безпартийния режим.
– Европа в навечерието на Втората све-
товна война.

Съдържател-
ни акценти

Припомнят се международните отношения 
в Европа в навечерието на Втората све-
товна война и налагането на авторитарен 
политически модел в България. 
Обясняват се изборът на България във Вто-
рата световна война и факторите, които го 
предопределят.
Характеризират се действията на България 
във войната с акцент върху администрира-
нето на Беломорската област, Македония 
и Поморавско и интегрирането на новите 
територии.
Посочват се основните белези на вътреш-
нополитическото развитие и се разглежда 
съпротивителното движение срещу прогер-
манската политика на режима.
Акцент се поставя върху политическите и 
моралните измерения на спасяването на 
българските евреи. Дават се примери за 
други държави, отказали да депортират 
своите евреи.
Обясняват се понятията: антисемитизъм, 
ръководено стопанство, бламиране.
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Характеризира се политическата обстанов-
ка в България в периода от август 1943 
до началото на септември 1944 г. и се из-
веждат факторите, които оказват влияние 
върху нея. 
Коментира се темата: „Обединена Бълга-
рия (1941 – 1944) – реализирана мечта 
за национално обединение и политическа 
реалност“.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с историческа кар-
та, изображения, исторически документи 
и рубриките „Личност от епохата“, „Още 
за...“ и „Свидетелства от епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задачите от „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 58:  
РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО 
СТОПАНСТВО СЛЕД 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО 
ОБЩЕСТВО –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Стопанско развитие до войните
а) законодателна основа за стопански 
нап редък
б) ролята на чуждите капитали
в) оформяне на промишлени центрове
г) икономически постижения
2. Икономиката след Първата световна 
война 
а) следвоенна стопанска криза
б) преодоляване на кризата
в) отражение на световната икономическа 
криза
г) промени в селското стопанство
3. Модернизация на българското общество 
а) неравномерна модернизация на общес-
твото
б) фактори за формиране на общественото 
мнение
в) ролята на чужденците и обществените 
организации в модернизирането на Бълга-
рия
г) нова организация на свободното време

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Откриват елементи на стопанска модер-
низация на България в края на XIX и нача-
лото на ХХ век. 
– Откриват елементи на синхронност и 
асинхронност в бита и ежедневието на 
българите и западноевропейците.
– Разграничават традиционни от нови 
празници, налагащи се в българското об-
щество.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ и различни исторически 
източници за модернизацията на българ-
ското общество.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Българското общество и ежедневие през 
Възраждането.
– Европейското общество и ежедневие в 
началото на ХХ век.
– Модернизация на България в началото 
на ХХ век.
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Съдържател-
ни акценти

Характеризира се стопанското развитие на 
България от Освобождението до войните 
за национално обединение. Дават се при-
мери за стопански подем и икономическа 
модернизация на страната.
Определят се факторите, които оказват за-
държащо влияние върху българската ико-
номика след Първата световна война.
Обяснява се процесът на модернизация 
на българското общество след Освобож-
дението. Посочват се елементите на син-
хронност и асинхронност в бита и ежедне-
вието на българите и западноевропейците.
Разграничават се традиционни от нови 
празници, налагащи се в българското об-
щество.
Акцент се поставя върху модернизацион-
ните промени в българската икономика и 
общество, които позволяват безусловното 
вписване на страната в основните процеси 
на развитие, характерни за Европейския 
континент.
Коментира се ролята на чужденците и об-
ществените организации за модернизира-
нето на българското общество.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“, „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Задачи за 
контрол

Задачите от „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“

ТЕМА 59:  
РАЗВИТИЕ  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО. 
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Образователна политика
а) формиране на национална образовател-
на политика – Министерство на народното 
просвещение
б) развитие на висшето образование
в) научен живот
г) ролята на читалищата
2. Културна политика 
а) бурно развитие на културния живот 
б) културни инициативи и центрове
в) книгоиздаване
г) литературен печат
3. Литература и изкуство 
а) литературни тенденции, теми и творци
б) развитие на изобразителното изкуство и 
мотивът за „родното“
в) разцвет на музикалното изкуство и меж-
дународно признание

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Илюстрират с примери развитието на 
българското образование, наука и култура. 
– Свързват български творци и произведе-
ния в областта на литературата, изкуството 
и архитектурата с европейски културни те-
чения.
– Търсят, подбират и обработват инфор-
мация чрез ИКТ и различни исторически 
източници за българската култура след Ос-
вобождението.
– Извличат и анализират информация от 
различни по вид исторически източници.
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Българската култура през Възраждането.
– Европейската култура в началото на ХХ 
век.
– Модернизация на българското общество.

Съдържател-
ни акценти

Представя се процесът на формиране на 
национална образователна политика и се 
обяснява защо българските правителства 
след Освобождението полагат големи гри-
жи за образованието. Проследяват се ре-
зултатите от тази политика – издигане на 
образователното и на културното равнище 
на българското общество. 
Дават се примери за напредъка на българ-
ското образование, наука и култура.
Проследява се развитието на литературата 
и изкуството и се посочват примери за 
изявени творци и техните произведения. 
Акцент се поставя върху демократичните по 
дух образование и култура, възприемането 
на европейските влияния и същевременно-
то запазване на националните специфики. 
Коментират се основните тенденции в раз-
витието на литературата, изобразителното 
изкуство и музиката и влиянието на по-
литическите процеси върху развитието на 
културния живот в България.
Анализират се исторически документи и 
изображения.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с изображения, истори-
чески документи и рубриките „Личност от 
епохата“,  „Още за...“ и „Свидетелства от 
епохата“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Задачата към изображение 1 на с. 294 в 
учебника

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРОВЕРЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

VII. БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВТОРАТА 
СВЕТОВНА ВОЙНА ДО 1989 г.

ТЕМА 60:  
БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТСКАТА СФЕРА  
НА ВЛИЯНИЕ И ПРОМЕНИТЕ  
В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА 
(1944 – 1947) –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Победителите и съдбата на България
а) попадане на България в договорената 
между Чърчил и Сталин съветската сфера 
на влияние
б) условията на сключеното примирие меж-
ду правителството на ОФ и победителките
2. ОФ – от сътрудничество към противо-
поставяне
а) установяване на „народна демокрация“ 
– съставяне на коалиционно ОФ правител-
ство 
– възстановяване на Търновската консти-
туция 
– запазване на монархията с нов Регент-
ски съвет
б) организиране на „Народен съд“ и лагери 
за политически противници
в) легализиране на опозицията и изборите 
през 1945 г. 
3. Краят на монархията 
а) референдумът на 8 септември 1946 г.
б) VI ВНС и приемане на републиканска 
конституция 
4. Разправа с опозицията
а) промяната след подписване на мирния 
договор през 1947 г.
б) процесът срещу Н. Петков и забрана на 
опозиционния БЗНС
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Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Проследяват промените в политическо-
то развитие на България след 9 септември 
1944 г. и ролята на Сталин.
– Разбират същността на „народната де-
мокрация“.
– Имат умения за работа с различни исто-
рически източници.
– Познават понятията: диктатура на про-
летариата, лагери.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се умения за:
– Анализ на писмени източници и изобра-
жения

Съдържател-
ни акценти

Проследяват се дълбоките политически 
промени, извършени в България след 9 
септември 1944 г.
Подчертава се, че съдбата на България се 
предопределя от споразумението между 
Сталин и Чърчил за принадлежността є към 
съветската сфера на влияние. 
Обясняват се особеностите на „народната 
демокрация“ като постепенен преход към 
социализма.
Акцентира се върху голямата промяна в 
държавното устройство на България с обя-
вяването є за република.
Посочва се, че доминирането на комунис-
тите в управлението се дължи на между-
народната обстановка и подкрепата, която 
им оказва Сталин. 
Подчертава се, че едва след подписването 
на мирния договор България се насочва 
към управление по сталински модел.
Изяснява се значението на понятията: дик-
татура на пролетариата и лагери.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източни-
ци, с изображения, с рубриките „Свиде-
телство от епохата“, „Личност от епохата“, 
„Още за…“, „Знаете ли, че...“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 61:  
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ 
РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. От „гореща“ към студена война
а) мирният договор от 10 февруари 1947 г.
б) начало на студената война и създаване 
на Коминформбюро
в) ускоряване на съветизацията в Източния 
блок 
2. Тоталитарната система в България
а) утвърждаване на еднопартиен режим на 
БКП
б) култът към личността
3. Кулминация на политическия терор
а) репресии срещу политическите против-
ници на режима
б) разправа с опонентите в БКП
в) съпротивата на горяните
4. Българската външна политика и блоко-
вото противопоставяне
а) България в Организацията на Варшав-
ския договор и тясната обвързаност със 
СССР
б) опит за федерация между България и 
Югославия
в) напрежение с Гърция и Турция и прекъс-
ване на дипломатическите отношения със 
САЩ
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Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разпознават основните характеристики 
на тоталитарния модел на управление.
– Разбират същността на студената война.
– Дават примери за влиянието на СССР 
във вътрешната и външната политика на 
България.
– Разбират защо България става част от 
Варшавския договор.
– Описват с помощта на изображения ха-
рактерни белези на тоталитарния режим.
– Правят изводи от статистически данни 
за отношението на режима към политичес-
ки неудобните лица. 
– Познават понятията: съветизация, реп-
ресивен апарат, горяни.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с исторически източници и ста-
тистически данни.
– Анализ на изображения.

Съдържател-
ни акценти

Акцентира се върху ускоряване на процеса 
на съветизация в Източния блок като по-
следица от започналата студена война. 
Подчертава се, че от края на 40-те годи-
ни в България под външен натиск се из-
гражда тоталитарен модел на управление, 
свързан с репресии срещу политическите 
противници на режима, с разправа с опо-
нентите в БКП и с изграждане на култ към 
личността.
Посочва се, че българската външна поли-
тика е изцяло зависима от СССР.
Изяснява се значението на понятията: съ-
ветизация, репресивен апарат, горяни

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източници, 
с изображения, с рубриките „Свидетелство 
от епохата“, „Личност от епохата“, „Знаете 
ли, че...“, „Когато фактите говорят!“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 62:  
БЪЛГАРИЯ И ПРОМЕНИТЕ  
В ИЗТОЧНИЯ БЛОК –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Източният блок след Сталин
а) частично либерализиране и „десталини-
зация“
б) Тодор Живков начело на БКП – 1954 г.
2. Бурната 1956 г.
а) решенията на Априлския пленум на ЦК 
на БКП от 1956 г.
б) надеждите за демократизация
в) Унгарската революция и възстановява-
нето на репресиите
3. Смени по партийните върхове
а) отстраняване от Т. Живков на политичес-
ките му опоненти в партията
б) закриване на лагерите
в) Живков начело на правителството и 
партията – 1962 г.
4. България – най-верният съветски сателит
а) България – член на ООН – 1955 г.
б) възстановяване на дипломатическите 
отношения със САЩ – 1959 г.
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в) участие на български войски в смазва-
нето на „Пражката пролет“ – 1963 г.
г) предложение за отказ от суверенитет и 
сливане със СССР
5. България и Балканите
а) новият курс по македонския въпрос и 
сложните отношения с Югославия
б) подобряване на отношенията с Гърция и 
Турция

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Проследяват процеса на „десталиниза-
ция“.
– Разбират, че България остава най-вер-
ният съветски съюзник. 
– Дават примери за ролята на СССР във 
вътрешната и външната политика на Бълга-
рия през 50-те и 60-те години на XX в. 
– Разбират, че с помощта на Кремъл Т. 
Живков се утвърждава начело на БКП и 
държавата.
– Описват усилията на българската дипло-
мация за подобряване на отношенията със 
съседните балкански страни.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с исторически източници.
– Анализ на изображения.

Съдържател-
ни акценти

Подчертава се, че десталинизацията раз-
търсва Източния блок, но България остава 
най-верният съюзник на СССР. 
Проследяват се промените в България след 
смъртта на Сталин и издигането на Тодор 
Живков с помощта на Москва начело на 
БКП и държавата.
Акцентира се на тясната обвързаност на 
българската външна политика с тази на 
Кремъл.
Проследяват се усилията на българската 
дипломация за подобряване на междуна-
родните позиции на България.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източници, 
с изображения, с рубриките „Свидетелства 
от епохата“, „Личност от епохата“, „Знае-
те ли, че...“, „Още за...“, „Когато фактите 
говорят!“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 63:  
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА – 
„РАЗВЕДРЯВАНЕТО“ И „ЗАСТОЯТ“ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Съветският „застой“
а) Л. Брежнев начело на СССР (1964 – 1982)
б) стабилизиране на системата с отказ от 
реформи и засилване на контрола върху 
обществото 
2. „Развитото социалистическо общество“
а) новата програма на БКП, приета на Х 
конгрес
б) новата конституция, приета с референ-
дум – 1971 г.
в) създаване на Държавен съвет начело с 
Т. Живков
3. Личният режим на Тодор Живков
а) същност на режима
б) подкрепящите го структури
4. „Разведряването“ и шансовете на България
а) намаляване на блоковото противопоста-
вяне
б) засилване на контактите на България 
със Запада
в) сътрудничество с арабските страни и 
Япония
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5. България и Балканите през 70-те години
а) влошаване на отношенията с Югославия 
заради отстояване на позицията на Бълга-
рия по „македонския въпрос“
б) развиване на сътрудничеството с Гърция 
и Турция

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Описват промените в управлението на 
страната с приемането на новата консти-
туция.
– Разпознават основните белези на лич-
ния режим на Тодор Живков.
– Разбират, че съветската подкрепа има 
решаваща роля за продължителното управ-
ление на Тодор Живков.
– Описват българската политика на Бал-
каните като политика на отстояване на на-
ционалните интереси.
– Разбират засилването на контактите със 
Запада като последица от „разведряване-
то“ в международен мащаб.
– Познават понятията: номенклатура, 
Шесто управление, активни борци.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с исторически източници и ста-
тистически данни.
– Анализ на изображения.

Съдържател-
ни акценти

Акцентира се върху утвърждаване на лич-
ния режим на Тодор Живков с подкрепата 
на Кремъл.
Обясняват се промените в управлението 
след приемането на новата конституция и 
създаването на Държавен съвет.
Посочва се, че българската външна поли-
тика следва политиката на Москва, но на 
Балканите България отстоява националните 
си интереси. 
Подчертава се, че благодарение на „раз-
ведряването“ в международните отношения 
България засилва контактите си със Запа-
да, арабските страни и Япония.
Изяснява се значението на понятията: но-
менклатура, Шесто управление, активни 
борци.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източни-
ци, с изображения, с рубриките „Свиде-
телство от епохата“, „Личност от епохата“, 
„Когато фактите говорят!“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 64:  
КРАХ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. България през първата половина на 80-
те години
а) България във втората студена война
б) опити за решаване на икономическите 
трудности
в) отражението на честата смяна на съвет-
ските лидери върху България 
2. „Възродителният процес“
а) смяната на имената на българските турци 
б) негативните последици
3. „Преустройството“
а) политиката на „перестройка“ и „глас-
ност“ на Горбачов
б) „Юлската концепция“ на Т. Живков за 
реформи – 1987 г.
в) икономическите трудности и появата на 
дисидентски организации
4. 1989 г. – провалът на системата
а) Указ № 56 за либерализация на стопан-
ската дейност
б) „Голямата екскурзия“ на българските 
турци и последиците
в) оставката на Тодор Живков
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Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират краха на българския социали-
зъм като част от общия процес на рухване 
на системата, наложена от СССР в страни-
те от Източния блок.
– Дават примери за нарушаване на граж-
дански и човешки права и свободи.
– Описват с помощта на изображения 
прояви на политически терор и репресии
– Правят изводи от статистически данни 
за терор и репресии. 
– Познават понятията: втора студена 
война, „възродителен процес“, асимила-
ция, „перестройка“, „Голямата екскурзия“.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с исторически източници и ста-
тистически данни.
– Анализ на изображения.

Съдържател-
ни акценти

Акцентира се върху отражението на втора-
та студена война върху България. 
Подчертава се, че през 80-те години Бъл-
гария преживява сериозни икономически и 
политически трудности, съпътствани от на-
рушаване на човешки и граждански права 
и свободи и политически терор.
Обясняват се целта и средствата за осъ-
ществяване и последиците на „възродител-
ния процес“.
Посочва се, че през 80-те години България 
за пръв път отказва да следва линията на 
Москва и се опитва да изгради свой по-ли-
берален модел на социализма.
Акцентира се, че крахът на българския со-
циализъм е част от общия процес на рух-
ване на системата, наложена от СССР в 
страните от Източния блок.
Изяснява се значението на понятията: 
втора студена война, „възродителен 
процес“, асимилация, „перестройка“, „Го-
лямата екскурзия“.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източници, 
с изображения, с рубриките „Свидетелство 
от епохата“, „Личност от епохата“, „Знаете 
ли, че...“, „Когато фактите говорят!“, „Още 
за...“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 65:  
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ  
В СЕЛОТО И ГРАДА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Икономическият живот след войната
а) стопанска криза и запазване на частна-
та собственост
б) аграрна реформа и начало на коопери-
ране на земята
2. Икономика по съветски модел – от 
1947 г.
а) експроприация на частната собственост 
в индустрията, мините, банките и търговия-
та
б) въвеждане на централизирано планира-
не на производството (петилетки)
в) начало на ускорена индустриализация и 
насилствено коопериране на земята
г) създаване на СИВ – 1949 г. и насочване 
на стокообмена към държавите, участващи 
в него
д) „продоволственият курс“ с цел повиша-
ване на жизненото равнище – 1954 г.
е) завършване на кооперирането и нов 
етап в индустриализацията – 1956 – 1958 г.
4. Реформи без край
а) кредитите от СССР и провал на иконо-
мическата програма от 1962 г.
б) опитът за частично връщане към прин-
ципите на пазарната икономика през 60-те 
години
в) създаване на АПК и смесени предпри-
ятия с български и чужди капитали през 
70-те години
г) стимулиране на личната инициатива 
през 80-те години
д) кризата след 1985 г. и опитът за тран-
сформиране на икономиката от планирана 
в пазарна



101

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират, че в България е наложен съ-
ветският икономически модел на развитие.
– Проследяват хронологично настъпилите 
стопански промени в страната.
– Дават примери за опити за стопански 
реформи. 
– Разбират, че индустриализацията не от-
говаря на суровинните възможности и пот-
ребностите на страната.
– Обясняват относителната икономическа 
стабилност през 60-те и 70-те г. на ХХ в. с 
отношенията на Тодор Живков с ръководи-
телите на СССР.
– Познават понятията: национализация, 
експроприация, социалистическа индус-
триализация, насилствено коопериране, 
ТКЗС.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с исторически източници и ста-
тистически данни.
– Анализ на изображения.

Съдържател-
ни акценти

Акцентира се, че въпреки всички опити за 
реформи социалистическата планова ико-
номика губи съревнованието с пазарната 
западна икономика.
Подчертава се, че кооперирането на зе-
мята не става доброволно, а под натиск 
върху земеделските стопани.
Изясняват се трудностите при индустриа-
лизацията.
Подчертава се, че относителната иконо-
мическа стабилност през 60-те и 70-те г. 
на ХХ в. се дължи на особеното отноше-
ние на ръководителите на СССР към Тодор 
Живков.
Изяснява се значението на понятията: на-
ционализация, експроприация, социалис-
тическа индустриализация, насилствено 
коопериране, ТКЗС.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източници, 
с изображения, с рубриките „Свидетелство 
от епохата“, „Личност от епохата“, „Знаете 
ли, че...“, „Когато фактите говорят!“, „Още 
за...“.

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 66:  
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО  
(1944 – 1989).  
ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ И 
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Демографски процеси
а) нарастване на продължителността на 
живота
б) причини за намаляване на раждаемост-
та 
в) политика на държавата към семействата
2. Миграциите от селото към града
а) намаляване на селското население след 
кооперирането
б) урбанизацията и въвеждане на жител-
ство
в) компенсиране на недостига на работна 
ръка с бригадирски труд
3. Етнически общности
а) масово изселване на евреи в Израел
б) мерки на БКП спрямо българските турци 
и причините за това
в) опити за социализация на ромите
4. Социална политика
а) „равенство в бедността“ и дефицит на 
стоки и услуги
б) Дългосрочна програма за повишаване 
на жизненото равнище – успехи и труд-
ности

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират причините за намаляване на 
раждаемостта при новите социално-иконо-
мически условия.
– Разбират причините за миграцията от 
селото към града и последиците от тях.
– Познават етническото многообразие в 
България и политиката на БКП към отдел-
ните малцинства.
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Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източници, 
с изображения, с рубриките „Свидетелство 
от епохата“, „Личност от епохата“, „Знаете 
ли, че...“, „Когато фактите говорят!“, „Още 
за...“.

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 67:  
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА,  
НАУКА И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА  
НА ХХ в.  
ВЛАСТ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Културната политика до края на 60-те 
години
а) чистки в творческите съюзи и пълен 
контрол върху културата
б) налагане на метода на социалистичес-
кия реализъм и строга цензура
в) либерализация при Т. Живков, но без 
допускане на критика срещу партията 
2. Културата като приоритет
а) ролята на Людмила Живкова за либера-
лизацията на културата и отварянето є към 
света
б) достиженията на социалистическата 
култура
в) дисидентите и отношението на БКП към 
тях
3. Образованието
а) реформи в образованието по съветски 
образец
б) идеологизация на образованието
в) разширяване на училищната мрежа и 
откриването на нови университети
в) създаване на единно средно политехни-
ческо училище
4. Науката 
а) подчиняване на науката за партийни 
цели
б) разрастване на БАН с нови институти
в) влагане на инвестиции в науката с цел 
развитие на високотехнологични отрасли

– Оценяват „възродителния процес“ в кон-
текста на политиката на Турция към българ-
ските турци. 
– Дават примери за социални мерки, кои-
то подобряват живота на хората.
– Изброяват примери за унифициране на 
бита.
– Познават понятията: миграция, урбани-
зация, изселване.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се умения за:
– Работа с исторически източници и ста-
тистически данни.
– Анализ на изображения.

Съдържател-
ни акценти

Акцентира се, че големите обществени 
промени са резултат от кооперирането и 
индустриализацията.
Изяснява се същността на „възродителния 
процес“.
Посочват се положителните социални про-
мени, както и негативните съпътстващи яв-
ления.
Подчертава се, че през 80-те години социал-
ната политика изчерпва възможностите си.
Изяснява се значението на понятията: миг-
рация, урбанизация, изселване.
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Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират, че голямата политическа про-
мяна след Втората световна война засяга 
и културния живот.
– Разбират, че БКП поставя под контрол кул-
турните изяви, ограничава свободното твор-
чество и връзките със западната култура.
– Посочват известни културни и научни 
дейци и техните постижения в областта на 
литературата, изобразителното изкуство, 
музиката, театъра, киното.
– Изброяват промените в българското об-
разование и ги оценяват.
– Дават примери за български принос в 
развитието на науката.
– Разбират причините за неефективността 
на научните постижения.
– Познават понятието: цензура.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се знанията за:
– Работа с исторически източници. 
– Анализ на изображения и статистически 
данни.

Съдържател-
ни акценти

Акцентира се, че българската култура през 
втората половина на ХХ в. следва поли-
тиката на БКП, а творците са лишени от 
творческа свобода.
Изяснява се „отварянето“ на българската 
култура в контекста на процеса на „раз-
ведряване“.
Акцентира се върху идеологизацията на об-
разованието и обвързаността на науката с 
целите на БКП.
Посочват се успехите в културната сфера, 
образователното дело и науката. 
Изяснява се значението на понятието цен-
зура.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източни-
ци, с изображения, с рубриките „Свиде-
телство от епохата“, „Личност от епохата“, 
„Когато фактите говорят!“, „Още за...“.

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

VIII. БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 г.

ТЕМА 68:  
РАЗВИТИЕ НА МНОГОПАРТИЙНА 
ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Предпоставки за смяната на еднопар-
тийната с многопартийна система 
а) политическа и икономическа криза на 
Източния блок
б) отказ на СССР от контрола върху Източ-
на Европа
в) поява на дисидентските организации в 
България в началото на 1989 г. 
2. Дисидентството ражда политическа ал-
тернатива 
а) оформяне на две групи дисиденти 
б) създаване на Клуб за подкрепа на 
гласността и преустройството (3 ноември 
1988 г.)
3. Първи стъпки на политическия плурали-
зъм 
а) сваляне на Т. Живков от власт (10 ноем-
ври 1989 г.) 
б) учредяване на СДС (7 декември 1989 г.) 
4. Първи демократични избори 
а) организиране на Кръгла маса в началото 
на 1990 г. 
б) избори за ВНС (юни 1990 г.)
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Съдържател-
ни акценти

Обяснява се значението на понятията: ди-
сидентство, свобода на словото, поли-
тически плурализъм, избирателна систе-
ма, департизиране.
Подчертава се, че промяната на 10 ноем-
ври е поврат в новата българска история 
и начало на преход към парламентарна 
демокрация, политически плурализъм и па-
зарна икономика.
Обяснява се ролята на новите и старите 
политически партии в началото на прехо-
да към парламентарна демокрация, както и 
трудностите, които преодолява българско-
то общество. 
Разкрива се ролята на водещите полити-
чески фигури на прехода към демокрация 
– П. Младенов, Ж. Желев, П. Дертлиев, А. 
Луканов и др. 

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с писмени исторически 
източници, с изображения, с рубриките 
„Свидетелства от епохата“, „Личност от 
епохата“, „Още за...“, „Знаете ли, че…“, 
„Когато фактите говорят“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

5. Оформяне на новата политическа систе-
ма 
а) БСП – първа по сила и основна лява 
партия
б) СДС – олицетворява демокрацията и 
свободното предприемачество
в) БЗНС – търси самостоятелен път между 
двете основни партии
г) ДПС – ново явление в политическата 
система

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Характеризират вътрешните и външните 
предпоставки за смяната на еднопартийна-
та политическа система с многопартийна.
– Обясняват как възникват и каква е ро-
лята на първите дисидентски организации.
– Разбират, че на 10 ноември 1989 г. в 
България настъпва коренна политическа 
промяна, която слага край на тоталитарния 
режим на Т. Живков.
– Описват учредяването на СДС и как се 
извършва преходът към многопартийна по-
литическа система. 
– Характеризират основните политически 
партии, формиращи началния облик на 
българската политическа система, и меж-
дупартийната борба. 
– Описват трудностите на прехода към 
парламентарна демокрация.
– Познават понятията: дисидентство, 
свобода на словото, политически плура-
лизъм, избирателна система, департизи-
ране.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с писмени исторически източни-
ци.
– Анализ на изображения.
– Анализ на статистически данни.
– Характеристика на историческа личност.
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ТЕМА 69:  
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ  
И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ  
НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Как започва изграждането на нови де-
мократични институции?
а) растяща активност на гражданското об-
щество 
б) недоверие на обществото към властта 
в) решенията на Кръглата маса
г) избор на П. Младенов за президент (3 
април 1990 г.) 
2. Възстановяване на парламентаризма 
а) откриване и дейност на VII ВНС – офор-
мяне на четири парламентарни групи 
б) оставката на П. Младенов и гласуване на 
Ж. Желев за президент (1 август 1990 г.)
3. Изработването на новата конституция 
(12 юли 1991 г.)
4. Основни права и задължения на българ-
ските граждани
а) България е парламентарна република 
начело с президент.
б) създаване на независим Конституционен 
съд

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират, че след 10 ноември 1989 г. 
са създадени десетки политически партии, 
които трябва да работят в условията на 
демократични институции.
– Описват нарастващата роля на граждан-
ското общество в България чрез примери 
от урока – протестни митинги и шествия, 
жива верига на студентите от университета 
през декември 1989 г.
– Характеризират ролята на Кръглата маса 
за преодоляване на недоверието между 
народа и властите.

– Характеризират ролята на П. Младенов 
в събитията от края на 1989 г.
– Обясняват как се възраждат традициите 
на българския парламентаризъм със свик-
ването на VII ВНС.
– Познават неговата основна цел и дей-
ност, както трудностите и резултатите от 
нея.
– Характеризират основните права и за-
дължения на българските граждани според 
конституцията от 1991 г.
– Разбират промените, които тя налага в 
политическата система и в институциите.
– Познават понятието гражданско общес-
тво.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с писмени исторически източни-
ци.
– Анализ на изображения.
– Изработване на схема.
– Характеристика на историческа личност.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятието граж-
данско общество.
Подчертава се, че след 10 ноември 1989 г. 
изграждането на демократичните институ-
ции се извършва в условията на нараства-
що недоверие между властта и обществото. 
Обяснява се ролята на преговорите на 
Кръглата маса между БСП и СДС, чиито ре-
шения се внасят за гласуване от същест-
вуващото НС. 
Обяснява се, че дейността на VII ВНС за 
изработване на нова конституция протича 
в обстановка на остро политическо проти-
вопоставяне – оставката на П. Младенов и 
гласуване на нов президент на република-
та, акцията на 39-имата депутати.
Разкрива се кои са основните граждански 
права и свободи според новата конститу-
ция, формата на управление и функциите 
на новите държавни институции.
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б) асоциирано членство (1 февруари 1995 г.)
в) национална стратегия за присъединява-
не към ЕС, приета от правителството на И. 
Костов (1998 г.)
5. България става член на Европейския 
съюз 
а) преговорите за членство (2000 – 2005)
б) пълноправното членство (1 януари 2007 г.)

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират, че след разпускането на Вар-
шавския договор България трябва да полу-
чи гаранции за националната си сигурност 
от НАТО, тъй като остава без военни съюз-
ници.
– Характеризират политическите спорове 
„за“ и „против“ НАТО и разбират значение-
то на присъединяването на страната към 
съюза.
– Свързват по-късното присъединяване на 
България към НАТО с желанието на БСП 
страната да поддържа неутралитет и да не 
бърза с искането си да стане част от воен-
ния съюз.
– Разбират, че през 2000 г. в България е 
постигнато политическо съгласие страната 
да е част от НАТО.
– Познават условията, които България из-
пълнява, за да стане част от Европейския 
съюз.
– Характеризират етапите на отношенията 
между България и Европейския съюз.
– Познават понятията: геополитика и ев-
роатлантически избор.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с писмени исторически източни-
ци.
– Анализ на изображения.
– Систематизиране на информация в таб-
лица.
– Характеристика на историческа личност.

Подчертава се че новата конституция обя-
вява за върховен принцип правата на лич-
ността, нейното достойнство и сигурност. 

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с писмени исторически 
източници, с изображения, с рубриките 
„Свидетелство от епохата“, „Личност от 
епохата“, „Още за...“, „Знаете ли, че…“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 3 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 70:  
ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО  
И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Геополитическите предизвикателства 
пред България в началото на прехода 
а) саморазпускане на Варшавския договор 
в началото на 1991 г. 
б) България остава без военни съюзници и 
търси гаранции за националната си сигур-
ност 
2. Политически спорове за НАТО
3. Присъединяване на България към НАТО
а) установяване на дипломатически отно-
шения (13 юли 1990 г.) 
б) предоставяне на въздушни коридори за 
войната на НАТО в Югославия (май 1999 г.)
в) приемане на България в Северноатлан-
тическия съюз (2 април 2004 г.)
4. Пътят на България към Европейския 
съюз 
а) членство в Съвета на Европа (1992 г.)
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Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: ге-
ополитика и евроатлантически избор.
Подчертава се, че след 1989 г. българската 
държава и общество полагат много усилия, 
за да станат част от НАТО и ЕС, както и 
значението на този избор за страната.
Посочват се причините за присъединява-
нето на страната към двете организации и 
ползите, които те є носят.
Разкрива се кои политически фигури и пра-
вителства имат най-голям принос за пос-
тигането на външнополитическите успехи.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с писмени исторически 
източници, с изображения, с рубриките 
„Свидетелство от епохата“, „Личност от 
епохата“, „Когато фактите говорят!“, „Още 
за...“, „Знаете ли, че…“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 71:  
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Трудното начало на българското член-
ство 
а) необходимост от социални мерки, пред-
приети от правителството на тройната коа-
лиция
б) освобождаване на несправедливо осъ-
дените български медици в Либия 
в) борба с корупцията и организираната 
престъпност

2. Появата на нов успешен политически 
проект – ГЕРБ на Бойко Борисов
3. Политически сътресения – второ и трето 
правителство на ГЕРБ
4. Равносметка от участието на България в 
ЕС 
а) преодоляване на последиците от светов-
ната финансова криза и стабилно иконо-
мическо развитие 
б) изграждане на модерна транспортна ин-
фраструктура

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират, че след влизането на България 
в ЕС, тъй като тя е най-бедната в общ-
ността, се налагат социални мерки, една 
от които е налагането на плосък данък. 
– Свързват освобождаването на българ-
ските медици в Либия с посредничеството 
на френското президентско семейство и 
на европейския комисар по външната по-
литика. 
– Характеризират политическите сътресения 
в България, довели до оставки и предсрочни 
избори в периода 2013 – 2014 г. и управле-
нието на двете правителства на ГЕРБ.
– Познават политическите промени от пе-
риода 2016 – 2017 г., довели до избора 
на нов президент и сформиране на трето 
правителство на ГЕРБ. 
– Характеризират ползите за страната и за 
българските граждани от членството в ЕС.
– Познават понятията: НДСВ, плосък данък, 
еврофондове, транспортна инфраструк-
тура, БВП (брутен вътрешен продукт).

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с писмени исторически източни-
ци.
– Анализ на изображения.
– Изработване на линия на времето.
– Оценяване на последици от политически 
промени.
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Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: 
НДСВ, плосък данък, еврофондове, транс-
портна инфраструктура, БВП (брутен 
вътрешен продукт).
Подчертава се, че след 2007 г. българската 
държава и общество полагат усилия за по-
вишаване на жизнения стандарт и за прив-
личане на чужди инвестиции. 
Изясняват се причините за настъпилите 
политически сътресения в България в пе-
риода 2013 – 2014 г., както и мерките за 
преодоляването им. 
Разкрива се кои политически фигури и 
правителства имат най-голям принос за 
това. 
Обясняват се резултатите от президент-
ските избори през 2016 г., причините за 
предсрочните парламентарни избори и се 
характеризира управлението на правител-
ството на ГЕРБ.
Обясняват се условията, които България 
трябва да изпълнява като член на ЕС, и се 
характеризират ползите от членството за 
страната и за нейните граждани.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с писмени исторически 
източници, с изображения, с рубриките 
„Свидетелство от епохата“, „Личност от 
епохата“, „Когато фактите говорят!“, „Още 
за...“, „Знаете ли, че…“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 1 и 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА 
СИ“

ТЕМА 72:  
ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Начало на промени в икономиката 
а) пътят към пазарната икономика 
б) освобождаване на цените на стоките
2. Трудните първи стъпки към пазарна ико-
номика 
а) приемане на Закон за земята (1991 г.)
б) приемане на Закон за реституция на на-
ционализираната през 40-те години град-
ска собственост 
3. Кризата от 1996 – 1997 г. 
а) обявяване на масовата приватизация 
през 1996 г.

б) причини за кризата и за промените в 
началото на 1997 г. 
4. Голямата приватизация
а) реформи на правителството на СДС на-
чело с Иван Костов
б) последици от преструктурирането на 
икономиката 
5. Пазарната икономика в България като 
член на ЕС

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Описват трудностите на прехода към па-
зарна икономика – собствеността в про-
мишлеността е държавна, а в селското 
стопанство – кооперативна.
– Разбират, че запазването на държавния 
контрол върху цените предизвиква криза в 
снабдяването, чиито последици са изпита-
ние за обществото. 
– Характеризират промените, свързани с 
възстановяването на частната собственост 
в селото и в града. 
– Разбират, че икономическите проблеми в 
края на 1994 г. връщат БСП на власт, чието 
правителство начело с Жан Виденов смята, 
че може да съчетае пазарните отношения 
със запазване на ролята на държавата.
– Анализират причините за голямата бан-
кова, зърнена и политическа криза през 
1996 г., довела до оставката на Жан Виденов.
– Разбират, че гражданските протести от 
началото на 1997 г. променят изцяло по-
литическата ситуация в страната. 
– Характеризират реформите на правител-
ството на Иван Костов и последиците от 
тях за държавата и обществото.
– Разбират, че членството на България в 
ЕС изиграва важна роля за положителните 
икономически тенденции.
– Познават понятията: реституция, при-
ватизация, валутен борд, преструктури-
ране на икономиката.
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с исторически източници.
– Анализ на изображения.
– Анализ на статистически данни.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: рес-
титуция, приватизация, валутен борд, 
преструктуриране на икономиката.
Посочва се последователността на проме-
ните по пътя към пазарната икономика в 
България, както и се характеризира ролята 
на историческите личности и правител-
ствата, свързани с тях.
Подчертава се, че едно от най-важните ус-
ловия за създаване на пазарна икономика 
е връщането на уважението към частната 
собственост. 
Обобщават се и се оценяват резултатите 
от реституцията и приватизацията и се 
обяснява, че забавянето на реформите по-
ражда кризата през 1996 г. 
Изтъква се, че изборите през 1997 г. носят 
голямата промяна в България. Започват се 
реформи за преструктуриране на икономи-
ката и се въвежда валутен борд, страната 
получава стабилизационни заеми.
Подчертава се, че членството на България 
в ЕС изиграва важна роля за положител-
ните икономически тенденции.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източни-
ци, изображения и рубриките „Свидетел-
ство от епохата, „Знаете ли, че…“, „Лич-
ност от епохата“, „Когато фактите говорят“, 
„Още за...“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 1 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 73:  
ДЕМОГРАФСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ 
ПРОЦЕСИ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. България отваря границите си 
а) намаляване на населението – причини
б) насочване на мигранти към България 
2. Демографска криза и нейните последи-
ци
а) много българи търсят работа в чужбина 
б) отрицателен естествен прираст на бъл-
гарското население 
в) намаляване на селското население 
г) социални проблеми, породени от демог-
рафската криза
3. Етническите общности в демократизира-
ща се България 
а) българските турци и мюсюлмани са при-
нудени да търсят препитание в чужбина 
б) българските роми – програми за инте-
грирането им чрез образование и трудова 
квалификация
4. Българските общности в чужбина 
а) нарастване на броя на българите в чуж-
бина
б) създаване на Държавната агенция за 
българите в чужбина

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират, че след промяната през 
1989  г. поради икономически причини и 
засилена емиграция населението на Бълга-
рия намалява.
– Характеризират причините за отрица-
телния естествен прираст на българското 
население.
– Разбират, че етническите и религиозните 
групи в България съществуват при зачита-
не на законите и свободата на вероизпо-
веданията.
– Разбират какво е гражданско общество 
и дават примери за програми и проекти за 
интегрирането на ромите в обществото.
– Дават примери за държави, където жи-
веят традиционните български емигрантски 
групи.
– Разбират положителната роля на нови-
те технологии и на Държавната агенция за 
българите в чужбина за поддържането на 
връзките на българската емиграция с роди-
ната.
– Познават понятията: мигранти, невъз-
вращенец, бежанци, гастарбайтер.
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с исторически източници.
– Анализ на изображения.
– Анализ и съпоставяне на статистически 
данни.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: миг-
ранти, невъзвращенец, бежанци, гастар-
байтер.
Посочват се причините за намаляването на 
населението на България след 1989 г. и се 
подчертава, че никога в своето развитие 
страната не е била толкова отворена към 
Европа и света.
Разкриват се същността на плуралистич-
ната политическа култура и толерантност-
та към различните етнически общности в 
България.
Характеризират се проблемите на различ-
ните етнически общности и средствата за 
тяхното разрешаване. 
Посочва се къде по света се намират 
най-многобройните български емигрантски 
групи. 
Изтъква се, че новата българска емиграция 
не губи връзката си с родината.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източници, 
изображения и рубриките „Свидетелство от 
епохата, „Личност от епохата“, „Още за...“, 
„Когато фактите говорят!“, Знаете ли, че…“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 74:  
КУЛТУРАТА В УСЛОВИЯТА НА 
ДЕМОКРАЦИЯТА –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Кризата в българската култура през 90-
те години 
а) икономическите промени и културата
б) културата и пазарните условия
2. Нови тенденции в българската култура 
а) завръщането на творци, напуснали Бъл-
гария и намерили признание по света 
б) навлизане на свободните изкуства 
в) интернет културите
г) усилия за подпомагане на културата
3. Преодоляване на кризата 
4. Културата на България като част от ЕС
а) литературата 
б) театърът и киното
в) съхраняване на културните паметници от 
миналото
г) изобразителното изкуство

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират, че след промяната през 
1989 г. българската култура изживява кри-
за и трябва да се приспособи към пазар-
ните условия. Това предизвиква сериозни 
промени и сътресения в културния живот.
– Дават примери за българското културно 
присъствие по света. 
– Представят чрез примери влиянието на 
съвременната глобална култура върху бъл-
гарската. 
– Представят чрез средствата на ИКТ бъл-
гари със световни постижения в различни 
области. 
– Познават понятията: стрийтарт, хепъ-
нинг, артинсталация.
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Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с исторически източници.
– Анализ на изображения.
– Характеристика на историческа личност 
и на нейните постижения.

Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: 
стрийтарт, хепънинг, артинсталация.
Обясняват се проблемите, с които се 
сблъсква българската култура след 1989 г., 
и опитите за преодоляването им.
Характеризират се новите тенденции в раз-
витието на съвременната българска култу-
ра.
Подчертава се, че при пазарните условия 
връх взема масовата култура, която се от-
личава с невисоко качество. 
Обяснява се как е преодоляна настъпилата 
криза и се изтъква, че при новите условия 
творците имат свобода да изразят своя та-
лант.
Подчертава се ролята на българите с ви-
соки културни постижения, които издигат 
авторитета на България пред света.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източници, 
изображения и рубриките „Свидетелство 
от епохата, „Личност от епохата“, „Още 
за…“, „Когато фактите говорят!“, „Знаете 
ли, че...“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ТЕМА 75:  
ХУМАНИЗЪМ, ТОЛЕРАНТНОСТ  
И СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА  
И ИДЕИ –  
УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ  
(1 УЧЕБЕН ЧАС) 

План на 
урока

1. Европейските ценности в съвременна 
България 
а) идеите на българо-френския философ 
Цветан Тодоров 
б) справедливостта и демократичността ха-
рактеризират отношенията между българите
2. България се представя пред Европа и 
пред света
а) световни постижения на българи в раз-
лични области
б) България се гордее с древната си исто-
рия
3. Световните българи
4. Свободното движение на хора – пре-
димства и проблеми

Опорни 
знания и 
умения, 
основни 
понятия

Учениците:
– Разбират, че продължаващото утвържда-
ване на европейските ценности в Бъл гария 
е задача на образованието и на всекид-
невната практика. 
– Дават примери за българското културно 
присъствие в чужбина – кирилицата е тре-
тата азбука в обединена Европа; българ-
ската народна музика и оперната класика. 
– Представят чрез средствата на ИКТ бъл-
гари със световни постижения в различни 
области. 
– Познават понятията: глобализация, по-
пулизъм.

Актуали-
зиране на 
знания, 
умения

Актуализират се уменията за:
– Работа с исторически източници.
– Анализ на изображения.
– Характеристика на историческа личност 
и на нейните постижения.
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Съдържател-
ни акценти

Изяснява се значението на понятията: гло-
бализация, популизъм.
Обяснява се, че българите участват пъл-
ноценно в съвременната дискусия за цен-
ностите на европейската цивилизация, 
защото в своята история отдавна са изпо-
вядвали повечето от тях.
Характеризира се българското присъствие 
в чужбина. 
Подчертава се ролята на българите с ви-
соки културни постижения, които издигат 
авторитета на България пред света.
Обясняват се предимствата и недостатъ-
ците от свободното движение на хора в 
съвременния свят.

Учебни 
ресурси и 
други 
средства

Учебник – работа с исторически източници, 
изображения и рубриките „Свидетелство от 
епохата“, „Личност от епохата“, „Още за…“, 
„Когато фактите говорят!“, „Знаете ли, че...“

Допълнител-
ни дейности

Самостоятелна работа с въпросите и зада-
чите в рубриките „ПРОВЕРЕТЕ НАУЧЕНОТО“ 
и „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

Допълнител-
ни задачи

Писмен отговор на проблемния въпрос в 
началото на урока

Задачи за 
контрол

Задача 2 от „ПРИЛОЖЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ“

ПРОВЕРЕТЕ САМИ...

За Светът от Първата световна война до началото на ХХI в. – Входно равнище
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Брой точки 1 1 1 1 1 1 8 10 4 4

Скала за само
оценяване

от 1 до 10 т. Справям се задоволително, но със съществени грешки.
от 11 до 19 т. Справям се добре, но с пропуски.
от 20 до 28 т. Справям се много добре, но с незначителни грешки.
над 28 т. Справям се отлично.

За Днешните български земи през праисторическата епоха и Античността – Самоконтрол
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Брой точки 1 1 1 1 1 3 4 10 5 6

Скала за само
оценяване

от 1 до 10 т. Справям се задоволително, но със съществени грешки.
от 11 до 19 т. Справям се добре, но с пропуски.
от 20 до 28 т. Справям се много добре, но с незначителни грешки.
над 28 т. Справям се отлично.
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За Българската държава (VII – XIV в.) – Самоконтрол
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Брой точки 1 1 1 1 1 4 5 6 8 5

Скала за само
оценяване

от 1 до 10 т. Справям се задоволително, но със съществени грешки.
от 11 до 19 т. Справям се добре, но с пропуски.
от 20 до 28 т. Справям се много добре, но с незначителни грешки.
над 28 т. Справям се отлично.

За Българските земи под османска власт (XV – XIX в.) – Самоконтрол
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Брой точки 1 1 1 1 1 4 14 11 7 5

Скала за само
оценяване

от 1 до 12 т. Справям се задоволително, но със съществени грешки.
от 13 до 25 т. Справям се добре, но с пропуски.
от 26 до 39 т. Справям се много добре, но с незначителни грешки.
над 39 т. Справям се отлично.

За България от Освобождението до края на Втората световна война – Самоконтрол
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Брой точки 1 1 1 1 1 4 4 4 6 11

Скала за само
оценяване

от 1 до 10 т. Справям се задоволително, но със съществени грешки.
от 11 до 19 т. Справям се добре, но с пропуски.
от 20 до 28 т. Справям се много добре, но с незначителни грешки.
над 28 т. Справям се отлично.

За България след Втората световна война до началото на ХХI в. – Самоконтрол
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Брой точки 1 1 1 1 1 6 4 4 7 11

Скала за само
оценяване

от 1 до 12 т. Справям се задоволително, но със съществени грешки.
от 13 до 22 т. Справям се добре, но с пропуски.
от 23 до 32 т. Справям се много добре, но с незначителни грешки.
над 32 т. Справям се отлично.

За Българите и България от праисторическата до съвременната епоха – Изходящо равнище
Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Брой точки 1 1 1 1 1 1 4 4 8 8

Скала за само
оценяване

от 1 до 10 т. Справям се задоволително, но със съществени грешки.
от 11 до 19 т. Справям се добре, но с пропуски.
от 20 до 28 т. Справям се много добре, но с незначителни грешки.
над 28 т. Справям се отлично.
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