СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ШУМЕН

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЗА VIII КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
1. Вид на изпита: писмен.
2. Времетраене на изпита: три астрономически часа.
3. Учебно съдържание:
Съдържанието на общообразователната подготовка по история и цивилизации в VIII клас
на първи гимназиален етап обхваща периода ХVІ век до навечерието на Първата световна
война. Териториалният обхват включва както географските параметри на Европа, така и тези
части на света, с които европейците са влезли в определени контакти.
Учебно-изпитната програма е разработена съгласно утвърдената от МОН учебна програма
по история и цивилизации за VIII клас. Основните теми са:
- Тема 1. Въведение в Новото време
- Тема 2. Началото на Новото време ( XVI – XVII в.)
- Тема 3. Векът на Просвещението ( XVIIIв.)
- Тема 4. Векът на национализма (XIX век)
4. Оценявани знания и умения:
- Открива връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.
- Описва основни политически възгледи и модели на управление.
- Описва възникването и дейността на различни институции.
- Подбира и използва основни понятия при описание и сравнение на исторически
събития и процеси.
- Прилага хронологични и пространствени ориентири при обяснение на териториални и
обществени промени.
- Открива причини и последици.
- Описва развитието на правата и свободите на гражданите в различните 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 и
техниката.
- Извлича и интерпретира информация от писмени документи, карти, изображения,
схеми, диаграми.
- Проявява критично отношение при работа с различни исторически източници.
- Създава с помощта на съпътстващи въпроси писмен текст по зададен исторически
проблем и/или върху исторически източници.
- Идентифицира и описва културно-исторически паметници със световно значение.
- Открива синхронност в културното развитие на различните общества.
- Оценява значението на европейските приноси в световното културно наследство.
5. Формат на изпита:
- Състои се от: тестови задачи с избираем отговор; тестови задачи с кратък свободен
отговор; тестови задачи с разширен свободен отговор; задача за създаване на свързан
писмен текст върху разнообразни исторически източници или отговор на въпрос по
исторически проблем.
- За всяка конкретна изпитна сесия разпределението по видове задачи, както и
разпределението на общия брой точки между отделните задачи се определят в
съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за оценяване на
резултатите от обучението на учениците от председателя на училищната комисия по
оценяването
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КОНСПЕКТ
по история и цивилизации ООП, VIII клас
самостоятелна форма на обучение
I. Началото на Новото време ( XVI – XVII в.):
1. Ренесансът в Европа
2. Велики географски открития
3. Новата икономика
4. Реформация и Контрареформация
5. Англия – ограничената монархия
6. Франция – абсолютната монархия
7. Русия при Петър I Велики
8. Османската империя (XVI – XVII век)
II. Векът на Просвещението ( XVIIIв.):
1.
Просвещението в Западна Европа
2.
Просветеният абсолютизъм
3.
Създаване на САЩ
4.
Френската революция от 1789 г.
5.
Балканското възпраждане през XVIII в.
6.
Първа индустриална революция
7.
Новите стилове в архитектурата и изкуството
III. Векът на национализма (XIX в.):
1.
Франция и Европа в началото на XIX век
2.
Гражданската война в САЩ
3.
Обществени движения и политически учения през първата половина на XIX век
4.
Създаване на национални държави
5.
Нации и национализъм в Европа
6.
Втора индустриална революция
7.
Международните отношения през XIX век
8.
Османската империя и Източният въпрос
9.
Възстановяване на българската държавност
10.
България в началото на XX век
11.
Великите сили от втората половина на XIX век до навечерието на Първата
световна война.
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