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КОНСПЕКТ
За провеждане на поправителен, приравнителен и изпит за промяна на годишна оценка,
съгласно чл.26, чл.27 и чл.28 от НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване
(Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.), издадена от министъра на
образованието и науката

по История и цивилизация, ЗП за 8 клас
I.

Форма на обучение: дневна

II.

Начин на провеждане на изпита:
1. Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се
определя със заповед на директора.
2. Изпитът се провежда в писмена форма.
3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа.

III. Изпитни теми:
1. Поява на християнската цивилизация и ранното християнство.
2. Залезът на Римската империя
3. Варварски държави и варварски нашествия
4. Франкската държава
5. Византия – наследник на Рим
6. Раждане и възход на Първото българско царство (681-1018)
7. Арабите и ислямът
8. Средновековното общество
9. Франция през 9-11 век
10. Англия преди и след норманското нашествие
11. Второто българско царство (1185-1396).
12. Папството и католическата църква през Средновековието
13. Кръстоносните походи

14. Залезът на Византия
15. Средновековните градове
16. Англия – от Харта към парламент
17. Възникване на централизираните монархии в Западна Европа
18. Стогодишната война
19. Балканите под сянката на полумесеца - нашествие на османските турци
20. Гибелта на средновековната българска държава
IV.

Критерии за оценяване
Оценката е:
 Обективна и ясна за ученика;
 Комплексна;
 Има стимулираща функция;
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности;

Критерии за оценяване
1

2

Умение за изграждане на
текст по предварително
зададена историческа тема.

Умение за работа с
историческа карта и
исторически източници

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ
ТОЧКИ

Показатели

- притежаване на знания за
българската и световна история
- определяне и изясняване на
ключовите понятия
- правилен подбор на главните
факти
- анализ и обобщения на основата
на аргументираните твърдения
- правилно съставяне на
хронологии за определени епохи,
периоди и събития
- отговори на всички съпътстващи
въпроси
- висока езикова култура
- безупречно работи с историческа
карта
- анализира исторически
документи, различни изображения,
статистически данни и диаграми
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При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки
се приравнява към шестобалната система както следва:
1. от 51 до 60 точки – Отличен 6,00;
2. от 41 до 50точки – Много добър 5,00;
3. от 31 до 40 точки – Добър 4,00;
4. от 21 до 30 точки – Среден 3,00;
5. до 20 точки – Слаб 2,00.
V.

VI.

Оформяне на оценка:
Крайната оценка от изпитът се формира като средноаритметична от
оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност
до единица.
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