ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
гр. Варна, ул. „НайденГеров" № 1 тел: 052/64 26 71; 052/64 26 67; e-mail: pgt_varna@abv.bg
УТВЪРЖДАВАМ: ..............................
Гергана Япаджиева
Директор

КОНСПЕКТ

За провеждане на изпит, за определяне на годишна оценка, съгласно чл.29б 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 Свят и личност /ЗП/ за 12 клас
Професия : всички, специалност: всички
Форманаобучение: Самостоятелна
I.

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

II.

Изпитни теми
1. Основни човешки права и тяхната защита.
2. Граждански добротели- граждански организации и инициативи.
3. Дом и среда.
4. Училище и университет.
5. Община.
6. Национална идентичност.
7. Българският характер – характерни черти. Личност и национален характер.
8. Към нов обществен договор – краят на социализма, нов обществен договор, партии,
граждански движения.
9. Валутен борд.
10. Балканите свят на кръстопът.
11. Европейска идентичност.
12. Идеята за единна Европа.
13. Съветът на Европа.
14. Европейски съюз.
15. Европейски съюз – процес на разширяване.
16. България по пътя и на евроинтеграцията.
17. Култура.
18.Икономика- глобален пазар и устойчиво развитие.
19. Организации – политически, граждански, икономически, здравни, културни,
религиозни, спортни.
20. Космополитизъм.

III.

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

№

Критерии за
оценяване

Показатели

-Ученикът създава логически свързан текст.
-Спазва структурата на писмената работа.
Умение за изграждане -Формулира задълбочена и всеобхватна теза.
на текст по
- Доказателствата и аргументите са целенасочени и задълбочени.
предварително
- Умело използва исторически извори, паметници и документи.
зададена тема
-Познава задълбочено проблематиката .
конспекта.
- Спазва хронология.
- Познава автори и изследователи , работили по съответния
въпрос.
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

Брой
Общ
точки брой точки
5т.
5т.
60т.
5т.
10т.
10т.
10т.
5т.
10т.
60т.

Приоформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се
приравнява към шестобалната система както следва:
1. от 56 до 60 точки – Отличен 6,00;
2. от 47 до 55точки – Много добър 5,00;
3. от 38 до 46 точки – Добър 4,00;
4. от 21 до 37 точки – Среден 3,00;
5. до 20точки – Слаб 2,00.
IV.

Оформяне на оценка по Свят и личност

Крайната оценка от изпита се формира като средно аритметична от оценките на
Членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица.

V.

Препоръчителна литература:
1. Иван Колев, „ Свят и личност‘‘

Изготвил: ...........................
/М. Владимирова/

