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Уважаеми колеги,

Авторският екип на ИК „АНУБИС“ ви предла-
га един практичен, разнообразен и с  интересна 
визия и съдържание учебен комплект по история 
и цивилизации за 6. клас.  Той се състои от учеб-
ник в печатен и електронен вариант, учебна те-
традка и книга за учителя.

Учебникът съдържа цялостна стратегия за 
постигане на държавните образователни стан-
дарти по новата учебна програма в 6. клас. Той 
има за задача да формира базови знания и умения 
на ученика, но и способства за установяване на 
устойчив интерес към предмета.

Учебният материал е  разпределен в 39 учебни 
единици за нови знания, организирани в 4 раз-
дела: 

• Въведение в Европейското средновековие;
• История на Средновековна Европа (V – XI 

в.). България до началото на ХI в.;
• Средновековният свят (XII – XV в.). Българ-

ската държава (XII – XIV в.);
• Българските земи под османска власт (XV – 

XVII в.).
Учебникът  съдържа 3 урочни занятия за пре-

говор и обобщение, 5 за контрол, 4 преговорни: 
1 – за начален и 3 – за годишен преговор, както 
и 9 „исторически работилници“ за упражнение и 
практически дейности.

Ще ви направи впечатление, че към всички уро-
ци е дадена разнообразна информация под фор-
мата на кратки исторически свидетелства, любо-
питни факти, исторически карти и илюстрации. 
Постарали сме се да ви изненадаме с интересни 
рисунки, създадени специално за учебника, като 
се надяваме, че те ще улеснят вашата работа и ще 
провокират интереса на учениците. Към уроците 
се появяват и няколко рубрики. В края на всеки 
урок в рубриката „Помислете и отговорете“ са 
дадени въпроси и задачи за самостоятелна рабо-
та, които целят затвърждаване и оценка на усво-
ените от учениците знания и умения. Всеки урок 
за нови знания завършва с рубриката „Вече на-
учихте“, която представлява кратко обобщение 
на най-същественото от урока. 

В края на учебника можете да намерите цен-
ният за вашите ученици „Речник на новите по-
нятия“. В него са подредени и обяснени по аз-
бучен ред  понятията, предвидени за изучаване в 
учебната програма за 6. клас. Най-важните съби-
тия от уроците за нови знания са представени в 
„Хронологични таблици“.

В учебника са включени допълнителни тексто-
ве: „Средновековните текстове разказват” и 
„Да знаем повече“. В тях се представят както 
значими исторически личности, така и интересни 
събития от епохата на Средновековието.

Електронният вариант на учебника съдър-
жа подходящи интерактивни материали по всички 
теми, даващи възможност вие да преценявате кои 
ще са най-подходящи за развиване на специфични-
те умения на вашите ученици за работа със съвре-
менните средства на информационните технологии. 

Учебната тетрадка обхваща всички теми за 
нови знания от учебното съдържание и е подхо-
дяща за работа в клас, за самоподготовка и из-
пълнение на домашна работа. Към всеки урок са 
предвидени разнообразни по характер и съобра-
зени с възможностите на учениците задачи. Те не 
само възпроизвеждат дадена историческа инфор-
мация, но и формират умения с практико-прило-
жен характер. Предложените в учебната тетрадка 
занимателни задачи (кръстословици, игросло-
вици и др.) подпомагат усвояването на учебния 
материал по забавен и атрактивен начин. Те са 
съобразени с възрастовите особености на учени-
ците от 6. клас и имат за цел да ви помогнат да 
постигнете очакваните резултати. 

Надяваме се да ви бъдем полезни и с настояща-
та Книга за учителя по история и цивилизации 
за 6. клас. Разработеното съдържание цели да ви 
подпомогне в организацията на всекидневната ра-
бота, ориентирайки ви в преподавателската дей-
ност, в която приоритетно място имат учениците. 

В началото ѝ за ваше улеснение е поместено 
примерно годишно разпределение, в което ви 
предлагаме разпределение на учебното време 
между различните видове уроци. То ви дава въз-
можност и да проследите доколко разработените 
уроци покриват изискванията за учебно съдър-
жание и очакваните резултати за 6. клас.

Предлагаме ви и тестове в два варианта – за оп-
ределяне на входното и на изходното ниво, както 
и тестове върху основните раздели от учебното 
съдържание за 6. клас.

Уважаеми колеги,

Радостни сме от вашия избор да работите с 
учебния комплект по история и цивилизации за 
6. клас на ИК „Анубис“ и се надяваме, че няма да 
се разочаровате!

Авторите
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Училище  Град 

 Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 201.../201... ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 43 часа

Уроци за упражнение и практически дейности У/
ПД 12 часа

Уроци за обобщение и преговор ПО 8 часа

Уроци за контрол и оценка КО 5 часа

Годишен хорариум: 68 часа 
Срочен: I срок – 36 часа, 18 учебни седмици, 2 ч. седмично
  II срок – 32 часа, 16 учебни седмици, 2 ч. седмично

 Изготвил: 
 (име и фамилия)
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК:

1.

С
еп

те
мв

ри

1 Какво знаем за 
древния свят

ПО
2 часа

Актуализира знания и умения 
по история и цивилизации за 
5. клас

беседа
тест

устна
писмена

2. 1 Проверка на вход-
ното равнище

КО
1 уч. час

Проверка на знания и умения, 
формирани в 5.клас.

Входящ тест писмена

ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
3. 2 1. Увод в историята 

на средните векове
НЗ

1 уч. час
Използва хронологични и 
пространствени ориентири 
при определяне на епохата на 
европейското и на българското 
Средновековие.
Разпознава основни черти на 
епохата на Средновековието.

Средновековие/
Средни векове

Усвоява основни тех-
ники на историята.
Развива умения за 
разпознаване на исто-
рически периоди.

Развива умения за из-
числяване, работейки с 
линия на времето. (Мате-
матика)
Използва основни общи 
понятия между двата 
предмета. (ГИ)

беседа
разказ

индивидуална
групова

ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА (V – XIв.). БЪЛГАРИЯ ДО НАЧАЛОТО НА ХI в.

4.

О
кт

ом
вр

и

3 2. Велико преселе-
ние на народите – 
раждането на Сред-
новековна Европа

НЗ
1 уч. час

Определя причини и последи-
ци от Великото преселение на 
народите.
Открива причини и последици 
от създаването на средновеков-
ните държави.

варвари Работи с различни 
източници на инфор-
мация (справочници, 
художествена лите-
ратура, видеофилми, 
интернет).

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта.
Спомага за ориентиране 
в динамично променящи-
те се граници на
европейските държави.
Развива умения за раз-
познаване на основни 
знаци: столица, град,
държавна граница. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена цифрова

5. 3 Историческа рабо-
тилница: Великото 
преселение на на-
родите. Анализ на 
историческа карта

У
1 уч. час

Извлича информация от карта. Усвоява основни тех-
ники на историята.

Използва знания по гео-
графия.
Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена 

6. 4 3. Могъщество на 
Византия

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени ори-
ентири при локализирането на 
Византия.
Описва формата на държавно 
управление на Византия.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на Византия.
Познава най-значимите воен-
ни конфликти през периода V 
–  ХІ в.

Работи с различни 
източници на инфор-
мация(справочници, 
художествена лите-
ратура, видеофилми, 
интернет).
Развива умения за 
характеристика на 
известна личност или 
културен паметник.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на
информация по опреде-
лени теми в интернет. 
(ИТ)
Развива основни умения 
като езикова и дигитална 
грамотност. (БЕЛ и ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи
интерактивни методи

индивидуална
групова
качествена
цифрова 
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Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК:

1.

С
еп

те
мв

ри

1 Какво знаем за 
древния свят

ПО
2 часа

Актуализира знания и умения 
по история и цивилизации за 
5. клас

беседа
тест

устна
писмена

2. 1 Проверка на вход-
ното равнище

КО
1 уч. час

Проверка на знания и умения, 
формирани в 5.клас.

Входящ тест писмена

ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
3. 2 1. Увод в историята 

на средните векове
НЗ

1 уч. час
Използва хронологични и 
пространствени ориентири 
при определяне на епохата на 
европейското и на българското 
Средновековие.
Разпознава основни черти на 
епохата на Средновековието.

Средновековие/
Средни векове

Усвоява основни тех-
ники на историята.
Развива умения за 
разпознаване на исто-
рически периоди.

Развива умения за из-
числяване, работейки с 
линия на времето. (Мате-
матика)
Използва основни общи 
понятия между двата 
предмета. (ГИ)

беседа
разказ

индивидуална
групова

ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА (V – XIв.). БЪЛГАРИЯ ДО НАЧАЛОТО НА ХI в.

4.

О
кт

ом
вр

и

3 2. Велико преселе-
ние на народите – 
раждането на Сред-
новековна Европа

НЗ
1 уч. час

Определя причини и последи-
ци от Великото преселение на 
народите.
Открива причини и последици 
от създаването на средновеков-
ните държави.

варвари Работи с различни 
източници на инфор-
мация (справочници, 
художествена лите-
ратура, видеофилми, 
интернет).

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта.
Спомага за ориентиране 
в динамично променящи-
те се граници на
европейските държави.
Развива умения за раз-
познаване на основни 
знаци: столица, град,
държавна граница. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена цифрова

5. 3 Историческа рабо-
тилница: Великото 
преселение на на-
родите. Анализ на 
историческа карта

У
1 уч. час

Извлича информация от карта. Усвоява основни тех-
ники на историята.

Използва знания по гео-
графия.
Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена 

6. 4 3. Могъщество на 
Византия

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени ори-
ентири при локализирането на 
Византия.
Описва формата на държавно 
управление на Византия.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на Византия.
Познава най-значимите воен-
ни конфликти през периода V 
–  ХІ в.

Работи с различни 
източници на инфор-
мация(справочници, 
художествена лите-
ратура, видеофилми, 
интернет).
Развива умения за 
характеристика на 
известна личност или 
културен паметник.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на
информация по опреде-
лени теми в интернет. 
(ИТ)
Развива основни умения 
като езикова и дигитална 
грамотност. (БЕЛ и ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи
интерактивни методи

индивидуална
групова
качествена
цифрова 
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 п
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единица

Ви
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на
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ро
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Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
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Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
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преструктуриране 
на учебно 
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У
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(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.

О
кт

ом
вр

и

4 4. Държавата на 
франките

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени ори-
ентири при локализирането на 
Франкската държава.
Описва форми на държавно 
управление:  Франкска държава.
Извлича информация от различ-
ни източници за развитието на 
Франкската държава.
Познава най-значимите военни 
конфликти през периода V – ХI в.

Усвоява основни 
техники на история-
та: работа  с линия на 
времето.
Развива умения за 
характеристика на 
известна личност 
(Карл Велики).

Развива умения за свърз-
ване на текст и изобра-
жение.
Развива умения за извли-
чане на информация от 
произведения на изку-
ството. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

8. 5 5. Арабският хали-
фат

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени ори-
ентири при локализирането на 
Арабският халифат.
Описва форми на държавно 
управление: Арабският халифат.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на Арабския халифат.
Познава най-значимите во-
енни конфликти през периода 
V – XI в.

халиф
джихад

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

9. 5 6. Славянският 
свят

НЗ
1 уч. час

Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на славянските държави.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята: попълване на 
таблица.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. 
Спомага за ориентиране 
в динамично променящи-
те се граници на
европейските държави. 
(ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи
 

индивидуална
групова
качествена
цифрова

10 6 7. Създаване и ук-
репване на Българ-
ското ханство

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени ори-
ентири при локализирането на 
България.
Описва форми на държавно 
управление:  България.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
насредновековните държави.
Познава най-значимите военни 
конфликти през периода V -ХI в.

хан Развива умения за 
характеристика на 
известна личност (хан 
Аспарух).

Развива умения за работа 
с географска/историческа 
карта. (ГИ)
Изпълнява задачи, свърза-
ни с търсене и обработва-
не на информация по оп-
ределени теми в интернет. 
(ИТ)

беседа 
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

11. 6 8. България през 
първата половина 
на IX в.

НЗ
1 уч. час

Описва форми на държавно 
управление:  България.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на средновековните държави.
Познава най-значимите воен-
ни конфликти през периода V 
-ХI в.

Усвоява основни 
техники на историята: 
линия на времето.
Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.

Развива умения за работа 
с географска/историческа 
карта. Развива умения за 
разпознаване на основни 
знаци: столица, град,
държавна граница. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.

О
кт

ом
вр

и

4 4. Държавата на 
франките

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени ори-
ентири при локализирането на 
Франкската държава.
Описва форми на държавно 
управление:  Франкска държава.
Извлича информация от различ-
ни източници за развитието на 
Франкската държава.
Познава най-значимите военни 
конфликти през периода V – ХI в.

Усвоява основни 
техники на история-
та: работа  с линия на 
времето.
Развива умения за 
характеристика на 
известна личност 
(Карл Велики).

Развива умения за свърз-
ване на текст и изобра-
жение.
Развива умения за извли-
чане на информация от 
произведения на изку-
ството. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

8. 5 5. Арабският хали-
фат

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени ори-
ентири при локализирането на 
Арабският халифат.
Описва форми на държавно 
управление: Арабският халифат.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на Арабския халифат.
Познава най-значимите во-
енни конфликти през периода 
V – XI в.

халиф
джихад

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

9. 5 6. Славянският 
свят

НЗ
1 уч. час

Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на славянските държави.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята: попълване на 
таблица.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. 
Спомага за ориентиране 
в динамично променящи-
те се граници на
европейските държави. 
(ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи
 

индивидуална
групова
качествена
цифрова

10 6 7. Създаване и ук-
репване на Българ-
ското ханство

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени ори-
ентири при локализирането на 
България.
Описва форми на държавно 
управление:  България.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
насредновековните държави.
Познава най-значимите военни 
конфликти през периода V -ХI в.

хан Развива умения за 
характеристика на 
известна личност (хан 
Аспарух).

Развива умения за работа 
с географска/историческа 
карта. (ГИ)
Изпълнява задачи, свърза-
ни с търсене и обработва-
не на информация по оп-
ределени теми в интернет. 
(ИТ)

беседа 
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

11. 6 8. България през 
първата половина 
на IX в.

НЗ
1 уч. час

Описва форми на държавно 
управление:  България.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на средновековните държави.
Познава най-значимите воен-
ни конфликти през периода V 
-ХI в.

Усвоява основни 
техники на историята: 
линия на времето.
Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.

Развива умения за работа 
с географска/историческа 
карта. Развива умения за 
разпознаване на основни 
знаци: столица, град,
държавна граница. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПЪРВИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

12.

О
кт

ом
вр

и

7 9. Християнизация 
на българската 
държава

НЗ
1 уч. час

Описва появата и развитието 
на религии и техни основни еле-
менти.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на България.
Дава примери за успехи на 
средновековната дипломация от 
периода.
Описва историческа личност 
по зададени показатели: (княз 
Борис I).

княз
народност

Извличане на инфор-
мация от писмени 
исторически източ-
ници.
Развива умения за 
характеристика на 
известна личност или  
културен паметник.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

13.

Н
ое

мв
ри

7 10. Могъщество на 
България при Си-
меон Велики

НЗ
1 уч. час

Описва историческа личност 
по зададени показатели: (цар 
Симеон).
Познава най-значимите военни 
конфликти през периода V -ХI в.

езичество Създава текст по за-
дадени показатели.

Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)
Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Развива умения за извли-
чане на информация от 
произведения на изку-
ството. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи
презентация

индивидуална
групова
качествена
цифрова

14. 8 Посещение в музей ПД
1 уч. час

Описва характерни паметници 
на националната и световната 
култура.

Посещение на музеи 
и музейни сбирки от 
национално и регио-
нално значение.

беседа индивидуална
групова
качествена

15. 8 11. Възход на Визан-
тия през IX –XI в.

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени ори-
ентири при локализирането на 
Византия.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
насредновековните държави.
Описва и обяснява стопански, 
политически и духовни проме-
ни по зададени показатели.

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Развива умения за работа 
с географска/историческа 
карта. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки гру-
пи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

16. 9 12. Завладяване 
на Българското 
царство от Визан-
тия

НЗ
1 уч. час

Използва хронологични и прос-
транствени ориентири при опи-
сание на исторически събития.
Описва историческа личност по 
зададени показатели: (цар Са-
муил).

ерес Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Развива умения за свърз-
ване на текст и изобра-
жение. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПЪРВИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

12.

О
кт

ом
вр

и

7 9. Християнизация 
на българската 
държава

НЗ
1 уч. час

Описва появата и развитието 
на религии и техни основни еле-
менти.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на България.
Дава примери за успехи на 
средновековната дипломация от 
периода.
Описва историческа личност 
по зададени показатели: (княз 
Борис I).

княз
народност

Извличане на инфор-
мация от писмени 
исторически източ-
ници.
Развива умения за 
характеристика на 
известна личност или  
културен паметник.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

13.

Н
ое

мв
ри

7 10. Могъщество на 
България при Си-
меон Велики

НЗ
1 уч. час

Описва историческа личност 
по зададени показатели: (цар 
Симеон).
Познава най-значимите военни 
конфликти през периода V -ХI в.

езичество Създава текст по за-
дадени показатели.

Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)
Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Развива умения за извли-
чане на информация от 
произведения на изку-
ството. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи
презентация

индивидуална
групова
качествена
цифрова

14. 8 Посещение в музей ПД
1 уч. час

Описва характерни паметници 
на националната и световната 
култура.

Посещение на музеи 
и музейни сбирки от 
национално и регио-
нално значение.

беседа индивидуална
групова
качествена

15. 8 11. Възход на Визан-
тия през IX –XI в.

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени ори-
ентири при локализирането на 
Византия.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
насредновековните държави.
Описва и обяснява стопански, 
политически и духовни проме-
ни по зададени показатели.

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Развива умения за работа 
с географска/историческа 
карта. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки гру-
пи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

16. 9 12. Завладяване 
на Българското 
царство от Визан-
тия

НЗ
1 уч. час

Използва хронологични и прос-
транствени ориентири при опи-
сание на исторически събития.
Описва историческа личност по 
зададени показатели: (цар Са-
муил).

ерес Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Развива умения за свърз-
ване на текст и изобра-
жение. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17.

Н
ое

мв
ри

9 13. Общество и все-
кидневие в Западна 
Европа

НЗ
1 уч. час

Обяснява основни характерис-
тики на трите съсловия в запад-
ноевропейското общество чрез 
източници от епохата.
Обяснява системата на васали-
тета в Западна Европа.
Извлича информация от раз-
лични исторически източници за 
всекидневието на средновеков-
ните хора.

феод
васал
съсловие
рицар

Работи с различни 
източници на инфор-
мация (справочници, 
художествена лите-
ратура, видеофилм, 
интернет).

Изгражда разбиране за 
единство на околна сре-
да, бит и всекидневие
на хората. (ГИ)
Формира отношение към 
етичните кодекси и ко-
декси на поведение, об-
щоприети в различните 
общества и обществени
среди. (Литература)
Участва в ролеви игри.

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

18. 10 Историческа рабо-
тилница: Средно-
вековните рицари. 
Проектна дейност

ПД
1 уч. час

Извлича информация от пис-
мени документи, карти, изобра-
жения, схеми.

Работи с различни 
източници на инфор-
мация (справочници, 
художествена лите-
ратура, видеофилми, 
интернет).

Развива умения за свърз-
ване на текст и изображе-
ние. (ИИ)
Усвоява умения за работа 
в екип.
Усвоява умения за изра-
ботване на презентация, 
драматизация, рекламен 
плакат.

беседа
разказ
работа в малки групи
презентация

индивидуална
групова

19. 10 14. Общество и 
всекидневие във 
Византия

НЗ
1 уч. час

Обяснява основни характе-
ристики на трите съсловия във 
византийското общество чрез 
източници от епохата.
Извлича информация от раз-
лични исторически източници за 
всекидневието на средновеков-
ните хора.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята: схема за визан-
тийското общество.

Изгражда разбиране за 
единство на околна сре-
да, бит и всекидневие
на хората. (ГИ)
Развива умения за извли-
чане на информация от 
произведения на изку-
ството. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки гру-
пи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

20. 11 15. Общество и 
всекидневие на бъл-
гарите

НЗ
1 уч. час

Обяснява основни характе-
ристики на трите съсловия в 
българското общество чрез 
източници от епохата.
Описва промени в българското 
общество в резултат на по-
кръстването.
Извлича информация от раз-
лични исторически източници 
за всекидневието на среднове-
ковните хора.
Дава примери за празници, 
обичаи и развлечения на хората 
през Средновековието.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Посещава музей.
Участва в екскурзии с 
учебна цел.
Изгражда разбиране за 
единство на околна среда, 
бит и всекидневие на хо-
рата. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17.

Н
ое

мв
ри

9 13. Общество и все-
кидневие в Западна 
Европа

НЗ
1 уч. час

Обяснява основни характерис-
тики на трите съсловия в запад-
ноевропейското общество чрез 
източници от епохата.
Обяснява системата на васали-
тета в Западна Европа.
Извлича информация от раз-
лични исторически източници за 
всекидневието на средновеков-
ните хора.

феод
васал
съсловие
рицар

Работи с различни 
източници на инфор-
мация (справочници, 
художествена лите-
ратура, видеофилм, 
интернет).

Изгражда разбиране за 
единство на околна сре-
да, бит и всекидневие
на хората. (ГИ)
Формира отношение към 
етичните кодекси и ко-
декси на поведение, об-
щоприети в различните 
общества и обществени
среди. (Литература)
Участва в ролеви игри.

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

18. 10 Историческа рабо-
тилница: Средно-
вековните рицари. 
Проектна дейност

ПД
1 уч. час

Извлича информация от пис-
мени документи, карти, изобра-
жения, схеми.

Работи с различни 
източници на инфор-
мация (справочници, 
художествена лите-
ратура, видеофилми, 
интернет).

Развива умения за свърз-
ване на текст и изображе-
ние. (ИИ)
Усвоява умения за работа 
в екип.
Усвоява умения за изра-
ботване на презентация, 
драматизация, рекламен 
плакат.

беседа
разказ
работа в малки групи
презентация

индивидуална
групова

19. 10 14. Общество и 
всекидневие във 
Византия

НЗ
1 уч. час

Обяснява основни характе-
ристики на трите съсловия във 
византийското общество чрез 
източници от епохата.
Извлича информация от раз-
лични исторически източници за 
всекидневието на средновеков-
ните хора.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята: схема за визан-
тийското общество.

Изгражда разбиране за 
единство на околна сре-
да, бит и всекидневие
на хората. (ГИ)
Развива умения за извли-
чане на информация от 
произведения на изку-
ството. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки гру-
пи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

20. 11 15. Общество и 
всекидневие на бъл-
гарите

НЗ
1 уч. час

Обяснява основни характе-
ристики на трите съсловия в 
българското общество чрез 
източници от епохата.
Описва промени в българското 
общество в резултат на по-
кръстването.
Извлича информация от раз-
лични исторически източници 
за всекидневието на среднове-
ковните хора.
Дава примери за празници, 
обичаи и развлечения на хората 
през Средновековието.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Посещава музей.
Участва в екскурзии с 
учебна цел.
Изгражда разбиране за 
единство на околна среда, 
бит и всекидневие на хо-
рата. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21.

Н
ое

мв
ри

11 Историческа ра-
ботилница: Всеки-
дневието на бъл-
гарските селяни. 
Самостоятелно 
съставяне на пис-
мен текст

У
1 уч. час

Извлича информация от раз-
лични исторически източници 
за всекидневието на среднове-
ковните хора.
Изработва разширен план, 
създава кратък писмен отговор 
на исторически въпрос със 
зададени опори.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)
Усвоява уменията за 
създаване на кратък пис-
мен отговор по истори-
чески въпрос по зададени 
опори. 

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена

22. 12 16. Култура и кул-
турно наследство 
на християнска 
Европа

НЗ
1 уч. час

Разпознава достижения на 
средновековните цивилизации.
Разпознава паметници от епо-
хата с национално и световно 
културно значение: църквата 
„Св. София“ в Константино-
пол.
Търси и подбира информация 
чрез ИКТ по зададени пока-
затели за култура и културно 
наследство от епохата.

Развива умения за 
характеристика на 
известна личност или  
културен паметник.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет.
Изготвя мултимедийна 
презентация по зададена 
тема.
Прилага умения за рабо-
та с Power Point. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи
презентация

индивидуална
групова
качествена
цирова

23.

Д
ек

ем
вр

и

12 Историческа ра-
ботилница: Карл 
Велики. Описание 
на историческа 
личност

У
1 уч. час

Описва живота на исторически 
личности по зададени показате-
ли (Карл Велики).
Извлича информация от пис-
мени документи, карти, изобра-
жения, схеми.

Развива умения за 
характеристика на 
известна личност или  
културен паметник.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст и 
извлича информация от 
урочна статия в учебника 
по история; разграничава 
научно от художествено 
описание.
Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена

24. 13 17. Делото на св. св. 
Кирил и Методий и 
техните ученици

НЗ
1 уч. час

Разпознава достижения на 
средновековните цивилизации.
Обяснява по зададени показа-
тели делото на Св. Св. Кирил и 
Методий и техните ученици.
Дава примери за светци по-
кровители на България и на 
Европа.

книжовни школи Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности. 

Придобива знания за 
европейската литература 
и култура. (Литература)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

25. 13 18. „Златният век” 
на българската 
култура

НЗ
1 уч. час

Дава примери за влиянието на 
българската средновековна кул-
тура в славянския свят.
Посочва български книжовници 
и книжовни школи. Разпознава 
паметници от епохата с на-
ционално и световно културно 
значение: „Златна църква“ в 
Преслав.

„Златен век” Усвоява основни тех-
ники на историята.

Посещение на музей.
Усвоява знания за бъл-
гарското художествено 
наследство в периода
VІІ – ХVІІ век.
Търси европейски кон-
текст на българското 
културно наследство 
през вековете. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21.

Н
ое

мв
ри

11 Историческа ра-
ботилница: Всеки-
дневието на бъл-
гарските селяни. 
Самостоятелно 
съставяне на пис-
мен текст

У
1 уч. час

Извлича информация от раз-
лични исторически източници 
за всекидневието на среднове-
ковните хора.
Изработва разширен план, 
създава кратък писмен отговор 
на исторически въпрос със 
зададени опори.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)
Усвоява уменията за 
създаване на кратък пис-
мен отговор по истори-
чески въпрос по зададени 
опори. 

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена

22. 12 16. Култура и кул-
турно наследство 
на християнска 
Европа

НЗ
1 уч. час

Разпознава достижения на 
средновековните цивилизации.
Разпознава паметници от епо-
хата с национално и световно 
културно значение: църквата 
„Св. София“ в Константино-
пол.
Търси и подбира информация 
чрез ИКТ по зададени пока-
затели за култура и културно 
наследство от епохата.

Развива умения за 
характеристика на 
известна личност или  
културен паметник.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет.
Изготвя мултимедийна 
презентация по зададена 
тема.
Прилага умения за рабо-
та с Power Point. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи
презентация

индивидуална
групова
качествена
цирова

23.

Д
ек

ем
вр

и

12 Историческа ра-
ботилница: Карл 
Велики. Описание 
на историческа 
личност

У
1 уч. час

Описва живота на исторически 
личности по зададени показате-
ли (Карл Велики).
Извлича информация от пис-
мени документи, карти, изобра-
жения, схеми.

Развива умения за 
характеристика на 
известна личност или  
културен паметник.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст и 
извлича информация от 
урочна статия в учебника 
по история; разграничава 
научно от художествено 
описание.
Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена

24. 13 17. Делото на св. св. 
Кирил и Методий и 
техните ученици

НЗ
1 уч. час

Разпознава достижения на 
средновековните цивилизации.
Обяснява по зададени показа-
тели делото на Св. Св. Кирил и 
Методий и техните ученици.
Дава примери за светци по-
кровители на България и на 
Европа.

книжовни школи Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности. 

Придобива знания за 
европейската литература 
и култура. (Литература)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

25. 13 18. „Златният век” 
на българската 
култура

НЗ
1 уч. час

Дава примери за влиянието на 
българската средновековна кул-
тура в славянския свят.
Посочва български книжовници 
и книжовни школи. Разпознава 
паметници от епохата с на-
ционално и световно културно 
значение: „Златна църква“ в 
Преслав.

„Златен век” Усвоява основни тех-
ники на историята.

Посещение на музей.
Усвоява знания за бъл-
гарското художествено 
наследство в периода
VІІ – ХVІІ век.
Търси европейски кон-
текст на българското 
културно наследство 
през вековете. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.

Д
ек

ем
вр

и

14 Историческа рабо-
тилница: Постиже-
нията на „Златния 
век”. Анализ на изо-
бражение

У
1 уч. час

Установява синхронност или 
асинхронност между събития, 
процеси и личности.
Посочва български книжовни-
ци и книжовни школи.

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Развива умение за раз-
биране и оценяване на 
историческата стойност 
на архитектурната среда. 
(ИИ)

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена

27. 14 19. Християнската 
църква

НЗ
1 уч. час

Описва разпространението и 
утвърждаването на християн-
ството и исляма.
Познава основни елементи на 
християнството и исляма.
Посочва ценности, общи за 
християнството и исляма.
Дава примери за отношенията 
между Църквата и държавата 
на Изток и на Запад.
Описва по зададени показате-
ли ролята на Църквата в живо-
та на средновековния човек.

патриарх
папа
архиепископ
манастир

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет.
Изготвя доклади и съ-
общения, прилагайки 
текстообработващи про-
грами. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

28.

Я
ну

ар
и

15 20. Възникване и 
разпространение на 
исляма

НЗ
1 уч. час

Описва разпространението и 
утвърждаването на християн-
ството и исляма.
Познава основни елементи на 
християнството и исляма.
Посочва ценности, общи за 
християнството и исляма.

ислям
Коран
джамия

Сравняване на хрис-
тиянството и исляма 
по дадени критерии 
чрез развиването на 
умение за попълване 
на таблица. Развиване 
на умения за работа с 
план на джамия.

Развива умение за раз-
биране и оценяване на 
историческата стойност
на архитектурната среда. 
(ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

29. 15 История на средно-
вековна Европа (V 
– XI в.). България 
до началото на XI в

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от II раздел.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Развива умения за из-
числяване, работейки с 
линия на времето. (Мате-
матика)

беседа
интерактивни методи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

30. 16 Контрол КО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от II раздел.

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове източ-
ници.

беседа 
разказ работа в мал-
ки групи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.

Д
ек

ем
вр

и

14 Историческа рабо-
тилница: Постиже-
нията на „Златния 
век”. Анализ на изо-
бражение

У
1 уч. час

Установява синхронност или 
асинхронност между събития, 
процеси и личности.
Посочва български книжовни-
ци и книжовни школи.

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Развива умение за раз-
биране и оценяване на 
историческата стойност 
на архитектурната среда. 
(ИИ)

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена

27. 14 19. Християнската 
църква

НЗ
1 уч. час

Описва разпространението и 
утвърждаването на християн-
ството и исляма.
Познава основни елементи на 
християнството и исляма.
Посочва ценности, общи за 
християнството и исляма.
Дава примери за отношенията 
между Църквата и държавата 
на Изток и на Запад.
Описва по зададени показате-
ли ролята на Църквата в живо-
та на средновековния човек.

патриарх
папа
архиепископ
манастир

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет.
Изготвя доклади и съ-
общения, прилагайки 
текстообработващи про-
грами. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

28.

Я
ну

ар
и

15 20. Възникване и 
разпространение на 
исляма

НЗ
1 уч. час

Описва разпространението и 
утвърждаването на християн-
ството и исляма.
Познава основни елементи на 
християнството и исляма.
Посочва ценности, общи за 
християнството и исляма.

ислям
Коран
джамия

Сравняване на хрис-
тиянството и исляма 
по дадени критерии 
чрез развиването на 
умение за попълване 
на таблица. Развиване 
на умения за работа с 
план на джамия.

Развива умение за раз-
биране и оценяване на 
историческата стойност
на архитектурната среда. 
(ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

29. 15 История на средно-
вековна Европа (V 
– XI в.). България 
до началото на XI в

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от II раздел.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Развива умения за из-
числяване, работейки с 
линия на времето. (Мате-
матика)

беседа
интерактивни методи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

30. 16 Контрол КО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от II раздел.

Установява синхрон-
ност между събития 
и личности.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове източ-
ници.

беседа 
разказ работа в мал-
ки групи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Я
ну

ар
и

СРЕДНОВЕКОВНИЯТ СВЯТ (XII-XV в.). БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII-XIV в.)

31. 16 21. Централизация 
на държавната 
власт в Западна 
Европа

НЗ
1 уч. час

Дава примери за централи-
зация на държавната власт в 
Западна Европа.
Познава значими военни кон-
фликти през периода ХІІ – ХV в.
Описва исторически личности 
по зададени показатели: Уилям 
I Завоевателят.
Търси и подбира информация 
по зададени показатели за лич-
ности, исторически събития и 
процеси чрез ИКТ.

харта Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности. 
Развива умения за 
характеристика на 
известна личност или  
културен паметник.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове
текст и извлича инфор-
мация от урочна статия в 
учебника по
история; разграничава 
научно от художествено 
описание. (БЕЛ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

32. 17 22. Кръстоносните 
походи

НЗ
1 уч. час

Разграничава причини и 
последици от кръстоносните 
походи.

кръстоносци Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

33. 17 Историческа рабо-
тилница: „Освобо-
дете Божия гроб!”. 
Работа с различни 
исторически източ-
ници

У
1 уч. час

Познава значими военни кон-
фликти през периода ХІІ – ХV в.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове
текст и извлича инфор-
мация от урочна статия 
в учебника по история; 
разграничава научно от 
художествено описание.
Развива техники на че-
тене.
Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена

34. 18 Оформяне на сроч-
ните оценки

ПД
1 уч. час

Очакваните знания, умения 
и компетентности от II  и III 
раздел.

цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Я
ну

ар
и

СРЕДНОВЕКОВНИЯТ СВЯТ (XII-XV в.). БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII-XIV в.)

31. 16 21. Централизация 
на държавната 
власт в Западна 
Европа

НЗ
1 уч. час

Дава примери за централи-
зация на държавната власт в 
Западна Европа.
Познава значими военни кон-
фликти през периода ХІІ – ХV в.
Описва исторически личности 
по зададени показатели: Уилям 
I Завоевателят.
Търси и подбира информация 
по зададени показатели за лич-
ности, исторически събития и 
процеси чрез ИКТ.

харта Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности. 
Развива умения за 
характеристика на 
известна личност или  
културен паметник.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове
текст и извлича инфор-
мация от урочна статия в 
учебника по
история; разграничава 
научно от художествено 
описание. (БЕЛ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

32. 17 22. Кръстоносните 
походи

НЗ
1 уч. час

Разграничава причини и 
последици от кръстоносните 
походи.

кръстоносци Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

33. 17 Историческа рабо-
тилница: „Освобо-
дете Божия гроб!”. 
Работа с различни 
исторически източ-
ници

У
1 уч. час

Познава значими военни кон-
фликти през периода ХІІ – ХV в.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове
текст и извлича инфор-
мация от урочна статия 
в учебника по история; 
разграничава научно от 
художествено описание.
Развива техники на че-
тене.
Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена

34. 18 Оформяне на сроч-
ните оценки

ПД
1 уч. час

Очакваните знания, умения 
и компетентности от II  и III 
раздел.

цифрова
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У
че
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а 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

35.

Ф
ев

ру
ар

и

18-19 23. Възстановява-
не и укрепване на 
българската дър-
жава при първите 
Асеневци

НЗ
2 уч. 
часа

Описва исторически личности 
по зададени показатели: Ка-
лоян, Иван Асен II.
Разбира ролята на династията 
на Асеневци за възстановява-
нето на българското царство.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на българската държава.
Дава примери за успехи на 
средновековната дипломация 
от периода.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

36. 19-20 24. България в на-
вечерието на осман-
ското нашествие

НЗ
2 уч. 
часа

Описва исторически личности 
по зададени показатели: Иван 
Александър.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.

Развива умения за на-
блюдение на произведе-
ние на изобразителното 
изкуство и съставяне на 
кратко описание по кар-
тина. Развива умения за 
извличане на информа-
ция от произведения на 
изкуството. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

37. 20 25. Завладяване на 
България и Балка-
ните от османците

НЗ
1 уч. час

Познава значими военни кон-
фликти през периода ХІІ – ХV 
в. Проследява по карта осман-
ското завоевание на български-
те земи.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.

Съпоставя исторически 
събития и тяхното пре-
създаване във фолклорни 
текстове ( песни за Кра-
ли Марко). (Литература)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

38. 21 26. Възникване и 
облик на среднове-
ковните градове

НЗ
1 уч. час

Посочва причини за възхода 
на градовете.
Описва основни дейности на 
градските жители на основата 
на различни исторически из-
точници.

буржоа
цех

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Представяне с помощта 
на ИКТ на виртуална 
разходка в средновеко-
вен град или музей.
Чрез разширяване обхва-
та на използваните поня-
тия обогатява езиковата 
култура - разбиране на 
смисъла. (БЕЛ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

39. 21 Историческа ра-
ботилница: „Град-
ският въздух прави 
човека свободен”. 
Работа с различни 
исторически източ-
ници

У
1 уч. час

Посочва причини за възхода на 
градовете.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст и 
извлича информация от 
урочна статия в учебника 
по история; разграничава 
научно от художествено 
описание.
Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
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ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

35.

Ф
ев

ру
ар

и

18-19 23. Възстановява-
не и укрепване на 
българската дър-
жава при първите 
Асеневци

НЗ
2 уч. 
часа

Описва исторически личности 
по зададени показатели: Ка-
лоян, Иван Асен II.
Разбира ролята на династията 
на Асеневци за възстановява-
нето на българското царство.
Извлича информация от раз-
лични източници за развитието 
на българската държава.
Дава примери за успехи на 
средновековната дипломация 
от периода.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

36. 19-20 24. България в на-
вечерието на осман-
ското нашествие

НЗ
2 уч. 
часа

Описва исторически личности 
по зададени показатели: Иван 
Александър.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.

Развива умения за на-
блюдение на произведе-
ние на изобразителното 
изкуство и съставяне на 
кратко описание по кар-
тина. Развива умения за 
извличане на информа-
ция от произведения на 
изкуството. (ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

37. 20 25. Завладяване на 
България и Балка-
ните от османците

НЗ
1 уч. час

Познава значими военни кон-
фликти през периода ХІІ – ХV 
в. Проследява по карта осман-
ското завоевание на български-
те земи.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.

Съпоставя исторически 
събития и тяхното пре-
създаване във фолклорни 
текстове ( песни за Кра-
ли Марко). (Литература)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

38. 21 26. Възникване и 
облик на среднове-
ковните градове

НЗ
1 уч. час

Посочва причини за възхода 
на градовете.
Описва основни дейности на 
градските жители на основата 
на различни исторически из-
точници.

буржоа
цех

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Представяне с помощта 
на ИКТ на виртуална 
разходка в средновеко-
вен град или музей.
Чрез разширяване обхва-
та на използваните поня-
тия обогатява езиковата 
култура - разбиране на 
смисъла. (БЕЛ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

39. 21 Историческа ра-
ботилница: „Град-
ският въздух прави 
човека свободен”. 
Работа с различни 
исторически източ-
ници

У
1 уч. час

Посочва причини за възхода на 
градовете.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Използва знания и раз-
вива умения за работа с 
различни видове текст и 
извлича информация от 
урочна статия в учебника 
по история; разграничава 
научно от художествено 
описание.
Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
40.

М
ар

т

22 27. Обществата в 
Западна Европа и 
Византия XII-XV в.

НЗ
1 уч. час

Описва основни дейности на 
градските жители на основата 
на различни исторически из-
точници.

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Изгражда разбиране за 
единство на околна сре-
да, бит и всекидневие
на хората. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

41. 22 28. Българското об-
щество XII-XIV в.

НЗ
1 уч. час

Посочва положителни резул-
тати от стопански и културни 
взаимодействия на българите с 
други европейски народи.
Представя по зададени показа-
тели ролята на мъжа и жената в 
обществото.
Описва всекидневието на бъл-
гарското население на основата 
на различни исторически из-
точници.

Работи с различни 
източници на инфор-
мация.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет.
Изготвя мултимедийна 
презентация по зададена 
тема. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи
презентация

индивидуална
групова
качествена
цифрова

42. 23 29. Културното 
наследство на за-
падноевропейското 
средновековие

НЗ
1 уч. час

Описва ролята на универси-
тетите като средища на ново 
образование.
Търси и подбира примери 
чрез ИКТ за паметници на 
романското и готическото из-
куство.

катедрала Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Развива умение за раз-
биране и оценяване на 
историческата стойност
на архитектурната среда. 
(ИИ)
Придобива знания за 
европейската литература 
и култура. (Литература)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

43. 23 Историческа рабо-
тилница: Светът 
на катедралите. 
Описание на архи-
тектурен памет-
ник

У
1 уч. час

Извлича информация от пис-
мени документи, карти, изобра-
жения, схеми.

Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и 
може да посочи при-
мери за тях.

Развива умение за разби-
ране и оценяване на исто-
рическата стойност
на архитектурната среда. 
(ИИ)

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена

44. 24 30. Културното на-
следство на Визан-
тия и византийския 
свят

НЗ
1 уч. час

Описва ролята на универси-
тетите като средища на ново 
образование.
Дава примери за православни 
книжовни и културни центрове 
(Света гора на Атон).

икона
ктитор

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

45. 24-25 31. Култура и кул-
турно наследство на 
България XII-XIV 
в.

НЗ
2 уч. 
часа

Разпознава паметници на на-
ционалната култура със светов-
но значение:
Боянска църква, Лондонско 
четвероевангелие, Ивановски 
скални църкви,
църквите в Несебър.
Дава примери за православни 
книжовни и културни центрове 
(Рилски манастир, Бачковски 
манастир, Търновград).

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Усвоява знания за бъл-
гарското художествено 
наследство в периода
VІІ-ХVІІ век.
Търси европейски кон-
текст на българското 
културно наследство
през вековете. (ИИ)
Придобива знания за 
музикални явления и 
личности - Йоан Кукузел 
в православната музика. 
(Музика)

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
40.

М
ар

т

22 27. Обществата в 
Западна Европа и 
Византия XII-XV в.

НЗ
1 уч. час

Описва основни дейности на 
градските жители на основата 
на различни исторически из-
точници.

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Изгражда разбиране за 
единство на околна сре-
да, бит и всекидневие
на хората. (ГИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

41. 22 28. Българското об-
щество XII-XIV в.

НЗ
1 уч. час

Посочва положителни резул-
тати от стопански и културни 
взаимодействия на българите с 
други европейски народи.
Представя по зададени показа-
тели ролята на мъжа и жената в 
обществото.
Описва всекидневието на бъл-
гарското население на основата 
на различни исторически из-
точници.

Работи с различни 
източници на инфор-
мация.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет.
Изготвя мултимедийна 
презентация по зададена 
тема. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи
презентация

индивидуална
групова
качествена
цифрова

42. 23 29. Културното 
наследство на за-
падноевропейското 
средновековие

НЗ
1 уч. час

Описва ролята на универси-
тетите като средища на ново 
образование.
Търси и подбира примери 
чрез ИКТ за паметници на 
романското и готическото из-
куство.

катедрала Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Развива умение за раз-
биране и оценяване на 
историческата стойност
на архитектурната среда. 
(ИИ)
Придобива знания за 
европейската литература 
и култура. (Литература)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

43. 23 Историческа рабо-
тилница: Светът 
на катедралите. 
Описание на архи-
тектурен памет-
ник

У
1 уч. час

Извлича информация от пис-
мени документи, карти, изобра-
жения, схеми.

Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и 
може да посочи при-
мери за тях.

Развива умение за разби-
ране и оценяване на исто-
рическата стойност
на архитектурната среда. 
(ИИ)

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена

44. 24 30. Културното на-
следство на Визан-
тия и византийския 
свят

НЗ
1 уч. час

Описва ролята на универси-
тетите като средища на ново 
образование.
Дава примери за православни 
книжовни и културни центрове 
(Света гора на Атон).

икона
ктитор

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

45. 24-25 31. Култура и кул-
турно наследство на 
България XII-XIV 
в.

НЗ
2 уч. 
часа

Разпознава паметници на на-
ционалната култура със светов-
но значение:
Боянска църква, Лондонско 
четвероевангелие, Ивановски 
скални църкви,
църквите в Несебър.
Дава примери за православни 
книжовни и културни центрове 
(Рилски манастир, Бачковски 
манастир, Търновград).

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Усвоява знания за бъл-
гарското художествено 
наследство в периода
VІІ-ХVІІ век.
Търси европейски кон-
текст на българското 
културно наследство
през вековете. (ИИ)
Придобива знания за 
музикални явления и 
личности - Йоан Кукузел 
в православната музика. 
(Музика)

беседа 
разказ 
работа в малки гру-
пи 
презентация

индивидуална 
групова 
качествена 
количествена (ци-
фрова)
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о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
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на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
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на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
46.

М
ар

т

25 32. Църквата и ре-
лигията в живота 
на средновековния 
човек

НЗ
1 уч. час

Открива разлики между пра-
вославието и католицизма.
Извлича информация от раз-
лични източници за дейността 
на рицарски и монашески ор-
дени.
Разбира ролята на поклонни-
чеството за културния обмен 
между хората.
Дава примери за гонения на 
еретици и друговерци.

православие
католицизъм
монашеско-рицар-
ски орден

Работа с разноо-
бразни източници на 
информация: истори-
чески справочници, 
интернет, художест-
вена литература.

Развива умения за свърз-
ване на текст и изображе-
ние. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

47. 26 Историческа рабо-
тилница: Научни 
открития и изобре-
тения. Изготвяне 
на презентация

ПД
1 уч. час

Търси и подбира информация по 
зададени показатели за личности,
исторически събития и процеси 
чрез ИКТ.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет.
Изготвя мултимедийна 
презентация по зададена 
тема.
Прилага умения за рабо-
та с Power Point. (ИТ)

беседа
работа в малки групи
презентация

индивидуална
групова
качествена
цифрова

48.

А
пр

ил

26 Средновековният 
свят (XII – XV в.). 
Българската дър-
жава (XII – XIV в.)

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от III раздел.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и може 
да посочи примери за 
тях.
Различава причини и 
последици за значими 
събития в световната 
история.

Развива умения за работа 
с географска/историческа 
карта. (ГИ)
Развива умения за изчис-
ляване, работейки с линия 
на времето. (Математика)

беседа
интерактивни методи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

49. 27 Контрол К
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от III раздел.

тест цифрова
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Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
46.

М
ар

т

25 32. Църквата и ре-
лигията в живота 
на средновековния 
човек

НЗ
1 уч. час

Открива разлики между пра-
вославието и католицизма.
Извлича информация от раз-
лични източници за дейността 
на рицарски и монашески ор-
дени.
Разбира ролята на поклонни-
чеството за културния обмен 
между хората.
Дава примери за гонения на 
еретици и друговерци.

православие
католицизъм
монашеско-рицар-
ски орден

Работа с разноо-
бразни източници на 
информация: истори-
чески справочници, 
интернет, художест-
вена литература.

Развива умения за свърз-
ване на текст и изображе-
ние. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

47. 26 Историческа рабо-
тилница: Научни 
открития и изобре-
тения. Изготвяне 
на презентация

ПД
1 уч. час

Търси и подбира информация по 
зададени показатели за личности,
исторически събития и процеси 
чрез ИКТ.

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет.
Изготвя мултимедийна 
презентация по зададена 
тема.
Прилага умения за рабо-
та с Power Point. (ИТ)

беседа
работа в малки групи
презентация

индивидуална
групова
качествена
цифрова

48.

А
пр

ил

26 Средновековният 
свят (XII – XV в.). 
Българската дър-
жава (XII – XIV в.)

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от III раздел.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и може 
да посочи примери за 
тях.
Различава причини и 
последици за значими 
събития в световната 
история.

Развива умения за работа 
с географска/историческа 
карта. (ГИ)
Развива умения за изчис-
ляване, работейки с линия 
на времето. (Математика)

беседа
интерактивни методи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

49. 27 Контрол К
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от III раздел.

тест цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV – XVII в.)

50. 27 33. Османската по-
литическа система

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени 
ориентири за определяне гра-
ниците на Османската империя 
и българското пространство в 
нея.
Описва устройството на Ос-
манската империя.

султан
везир
кадия
спахия
еничарин

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Развива умения за работа 
с географска/историческа 
карта. (ГИ)
Чрез разширяване обхвата 
на използваните понятия 
обогатява езиковата кул-
тура – разбиране на сми-
съла. (БЕЛ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

51.

А
пр

ил

28 34. Съпротива 
срещу османската 
власт: българските 
въстания

НЗ
1 уч. час

Описва мястото на българите 
в системата на османската дър-
жава.
Представя съпротивителните 
действия на българите срещу 
османската власт.

рая
дискриминация

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Развива умения за из-
числяване, работейки с 
линия на времето. (Мате-
матика)
Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

52. 28 35. Съпротива 
срещу османската 
власт: хайдутите 

НЗ
1 уч. час

Представя съпротивителните 
действия на българите срещу 
османската власт.

хайдути Работа с разноо-
бразни източници на 
информация: истори-
чески справочници, 
интернет, художест-
вена литература.

Съпоставя исторически 
събития и тяхното пре-
създаване във фолклорни 
текстове (напр. „Даваш ли 
даваш, Балканджи Йово“,
песни за Крали Марко и 
др.)
(Литература)
Изпълнява задачи, свърза-
ни с търсене и обработва-
не на информация по оп-
ределени теми в интернет. 
(ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

53. 29 36. Демографски 
промени в българ-
ските земи

НЗ
1 уч. час

Проследява на карта пресел-
ванията от и към българските 
земи.
Описва процесите на ислями-
зация и техните резултати.
Познава основни характеристи-
ки на стопанския и обществен 
живот в селото и
града.

община
толерантност

Определя принадлеж-
ност към общност 
въз основа на езика и 
религията.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на
информация по определе-
ни теми в интернет. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
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преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се
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У
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а 
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на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV – XVII в.)

50. 27 33. Османската по-
литическа система

НЗ
1 уч. час

Използва пространствени 
ориентири за определяне гра-
ниците на Османската империя 
и българското пространство в 
нея.
Описва устройството на Ос-
манската империя.

султан
везир
кадия
спахия
еничарин

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Развива умения за работа 
с географска/историческа 
карта. (ГИ)
Чрез разширяване обхвата 
на използваните понятия 
обогатява езиковата кул-
тура – разбиране на сми-
съла. (БЕЛ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

51.

А
пр

ил

28 34. Съпротива 
срещу османската 
власт: българските 
въстания

НЗ
1 уч. час

Описва мястото на българите 
в системата на османската дър-
жава.
Представя съпротивителните 
действия на българите срещу 
османската власт.

рая
дискриминация

Усвоява основни тех-
ники на историята.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Развива умения за из-
числяване, работейки с 
линия на времето. (Мате-
матика)
Обогатява писмената 
култура на учениците. 
(БЕЛ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

52. 28 35. Съпротива 
срещу османската 
власт: хайдутите 

НЗ
1 уч. час

Представя съпротивителните 
действия на българите срещу 
османската власт.

хайдути Работа с разноо-
бразни източници на 
информация: истори-
чески справочници, 
интернет, художест-
вена литература.

Съпоставя исторически 
събития и тяхното пре-
създаване във фолклорни 
текстове (напр. „Даваш ли 
даваш, Балканджи Йово“,
песни за Крали Марко и 
др.)
(Литература)
Изпълнява задачи, свърза-
ни с търсене и обработва-
не на информация по оп-
ределени теми в интернет. 
(ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

53. 29 36. Демографски 
промени в българ-
ските земи

НЗ
1 уч. час

Проследява на карта пресел-
ванията от и към българските 
земи.
Описва процесите на ислями-
зация и техните резултати.
Познава основни характеристи-
ки на стопанския и обществен 
живот в селото и
града.

община
толерантност

Определя принадлеж-
ност към общност 
въз основа на езика и 
религията.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на
информация по определе-
ни теми в интернет. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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54.

М
ай

29 37. Контакти и кон-
фликти във всеки-
дневието

НЗ
1 уч. час

Разбира ролята на семейството 
и рода за съхраняването на 
народността.
Дава примери от всекидневието 
за традициите на различните 
религиозни общности в българ-
ските земи.

Усвоява основни тех-
ники на историята..

Изпълнява задачи, свърза-
ни с търсене и обработва-
не на информация по оп-
ределени теми в интернет. 
(ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

55. 30 38. Българската 
култура XV – XVII 
в.

НЗ
2 уч. 
часа

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

Дава примери за вза-
имни влияния между 
различни култури.

Утвърждава активно от-
ношение за опазване на 
паметниците на миналото.
(Човекът и природата)
Развива умение за разби-
ране и оценяване на исто-
рическата стойност
на архитектурната среда. 
(ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

56. 31 39. Православието – 
опора на българите

НЗ
1 уч. час

Разбира ролята на християн-
ската религия за съхраняване 
на българската народност.
Обяснява по зададени пока-
затели ролята на манастирите 
за съхраняване на българския 
народ през ХV – ХVІІ в.
Посочва примери на све-
тци-мъченици за християнската

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет. 
Прилага умения за рабо-
та с Power Point. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

57. 31 Българските земи 
под османска власт 
(XV – XVII в.).

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от IV раздел.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и 
може да посочи при-
мери за тях.
Различава причини и 
последици за значи-
ми събития в българ-
ската история.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Развива умения за из-
числяване, работейки с 
линия на времето. (Мате-
матика)

беседа
интерактивни методи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
54.

М
ай

29 37. Контакти и кон-
фликти във всеки-
дневието

НЗ
1 уч. час

Разбира ролята на семейството 
и рода за съхраняването на 
народността.
Дава примери от всекидневието 
за традициите на различните 
религиозни общности в българ-
ските земи.

Усвоява основни тех-
ники на историята..

Изпълнява задачи, свърза-
ни с търсене и обработва-
не на информация по оп-
ределени теми в интернет. 
(ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

55. 30 38. Българската 
култура XV – XVII 
в.

НЗ
2 уч. 
часа

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

Дава примери за вза-
имни влияния между 
различни култури.

Утвърждава активно от-
ношение за опазване на 
паметниците на миналото.
(Човекът и природата)
Развива умение за разби-
ране и оценяване на исто-
рическата стойност
на архитектурната среда. 
(ИИ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

56. 31 39. Православието – 
опора на българите

НЗ
1 уч. час

Разбира ролята на християн-
ската религия за съхраняване 
на българската народност.
Обяснява по зададени пока-
затели ролята на манастирите 
за съхраняване на българския 
народ през ХV – ХVІІ в.
Посочва примери на све-
тци-мъченици за християнската

Усвоява основни 
техники на истори-
ята.

Изпълнява задачи, свър-
зани с търсене и обра-
ботване на информация 
по определени теми в 
интернет. 
Прилага умения за рабо-
та с Power Point. (ИТ)

беседа
разказ
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

57. 31 Българските земи 
под османска власт 
(XV – XVII в.).

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от IV раздел.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и 
може да посочи при-
мери за тях.
Различава причини и 
последици за значи-
ми събития в българ-
ската история.

Развива умения за работа 
с географска/историче-
ска карта. (ГИ)
Развива умения за из-
числяване, работейки с 
линия на времето. (Мате-
матика)

беседа
интерактивни методи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
58.

М
ай

32 Контрол КО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от IV раздел.

тест цифрова

59. 32 Европа, Византия и 
България до нача-
лото на ХI в.

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от II раздел.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и 
може да посочи при-
мери за тях.
Различава причини и 
последици за значи-
ми събития в светов-
ната и българската 
история.

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

60. 33 Европа, Византия и 
България  ХII-XV в.

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от III раздел.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и 
може да посочи при-
мери за тях.
Различава причини и 
последици за значи-
ми събития в светов-
ната и българската 
история.

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

61.

Ю
ни

33 Българските земи 
под османска власт 
(XV – XVII в.)

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от IV раздел.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и може 
да посочи примери за 
тях.
Различава причини и 
последици за значими 
събития в българската 
история.

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
58.

М
ай

32 Контрол КО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от IV раздел.

тест цифрова

59. 32 Европа, Византия и 
България до нача-
лото на ХI в.

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от II раздел.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и 
може да посочи при-
мери за тях.
Различава причини и 
последици за значи-
ми събития в светов-
ната и българската 
история.

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

60. 33 Европа, Византия и 
България  ХII-XV в.

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от III раздел.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и 
може да посочи при-
мери за тях.
Различава причини и 
последици за значи-
ми събития в светов-
ната и българската 
история.

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова

61.

Ю
ни

33 Българските земи 
под османска власт 
(XV – XVII в.)

ПО
1 уч. час

Очакваните знания, умения и 
компетентности от IV раздел.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и може 
да посочи примери за 
тях.
Различава причини и 
последици за значими 
събития в българската 
история.

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 34 Проверка на изход-

ното ниво
КО

1 уч. час
Очакваните знания, умения и 
компетентности в края на 6. 
клас.

тест цифрова

63. 34 Оформяне на го-
дишните оценки

ПД
1 уч. час

Използва хронологични и 
пространствени ориентири 
при описание на исторически 
събития.
Описва характерни паметници 
на националната и световната 
култура.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и 
може да посочи при-
мери за тях.
Различава причини и 
последици за значи-
ми събития в българ-
ската история.

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№
 п

о 
ре

д Срок
Тема на урочната 

единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати 
(компетентности на ученика) на 

ниво учебна програма
Нови понятия

Контекст и дейности 
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели Забележка 

(дидактически 
средства, 

преструктуриране 
на учебно 

съдържание и др.)М
се

ец

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а

на ученика по целите 
на урока (ресурси)

на ученика за МПВ 
(ресурси)

методи и инструмен- 
тариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 34 Проверка на изход-

ното ниво
КО

1 уч. час
Очакваните знания, умения и 
компетентности в края на 6. 
клас.

тест цифрова

63. 34 Оформяне на го-
дишните оценки

ПД
1 уч. час

Използва хронологични и 
пространствени ориентири 
при описание на исторически 
събития.
Описва характерни паметници 
на националната и световната 
култура.

Установява синхрон-
ност или асинхрон-
ност между събития, 
процеси и личности.
Обяснява основни 
исторически понятия, 
с които работи и 
може да посочи при-
мери за тях.
Различава причини и 
последици за значи-
ми събития в българ-
ската история.

беседа
работа в малки групи

индивидуална
групова
качествена
цифрова
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ТЕСТ ЗА ВХОДНО НИВО
Първа група

1. Древноегипетската цивилизация се зародила на брега на река: (1 т.)
А) Тигър Б) Ефрат В) Нил Г) Тибър

2. С каква цел били изграждани диги и канали в Месопотамия? (1 т.)
А) за напояване Б) за предпазване от наводнения
В) за отводняване на обработваемите земи Г) за задържане на водата върху обработваемите земи

3. Служителите на боговете в Древен Египет се наричат: (1 т.)
А) писари Б) фараони В) жреци Г) велможи

4. Как се нарича египетската писменост? (1 т.)
А) йероглифи
Б) клинопис
В) буквено писмо
Г) пиктограми

5. Как се нарича фантастично същество 
с тяло на лъв и глава на човек? (1 т.)
А) Минотавър
Б) грифон
В) кентавър
Г) сфинкс

6. Цар Хамурапи е управлявал през: (1 т.)
А) XIV в. пр.Хр. Б) X в. пр.Хр. В) XVIII в. пр.Хр. Г) XIII в. пр.Хр.

7. Как се нарича гръцкият град държава? (1 т.)
А) акропол Б) полис В) колония Г) агора

8. В кой ред са изброени имената само на древногръцки богове? (1 т.)
А) Атина, Хера, Афродита, Илиада Б) Посейдон, Зевс, Дедал, Хера
В) Анубис, Деметра, Арес, Посейдон Г) Аполон, Артемида, Хефест, Арес

9. Картагенският пълководец представен 
на изображението е: (1 т.)
А) Ханибал
Б) Сципион Африкански
В) Хамилкар Барка
Г) Юлий Цезар
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10. Запишете понятието, което отговаря на даденото определение. (4 т.)

а) 

б) 

в) 

г) 

– Съвкупност от постиженията на народите в областта на културата, 
изкуствата, управлението и вярванията.

– От старогръцки език, „град на мъртвите”, гробище.

– Основаване на нови градове в далечни земи.

– От старогръцки „власт на народа”; форма на държавно управление, 
при която властта е в ръцете на мнозинството от народа.

11. Поставете знак  пред вярното твърдение и знак  пред грешното. (6 т.)
А) През ХІХ в. английският учен Чарлз Дарвин пръв издига идеята за произхода на човека от майму-

ните по пътя на революцията.   
Б) Пелопонеската война е голяма война между Атина и Спарта.
В) Спарта има олигархично държавно устройство – властта е в ръцете на мнозина.
Г) През 27 г. пр.Хр. с помощта на армията Октавиан Август установява едноличната си власт.
Д) Монтана, Никополис ад Иструм и Рациария са градове, основани от гърците.
Е) В центъра римския град е разположен голям площад – форум.

A Б В Г Д Е

12. Допишете липсващата дума в текста. (1 т.)

През 490 г. пр.Хр. грамадна персийска армия се прехвърля с кораби през Егейско море и спира край  

.............................. на брега на Атика с намерение да нападне и превземе Атина. Срещу нея се изправя 

атинската войска. Макар и по-малобройни, атиняните се сражават храбро за свободата си и ус-

пяват да победят персийската армия. Тя напуска бойното поле в паническо бягство и се оттегля с 

корабите си в Азия. След битката един войник тича цели 43 км, за да съобщи за победата в Атина.

13. Напишете липсващото събитие върху линията на времето. (1 т.)

Основаване на Рим Начало на Римската република 

 

Скала за оценяване:

Точки До 8 т. 9 – 11 т 12 – 14 т. 15 – 17 т. 18 – 21 т.

Оценка Не е достатъчно Можеш и по-добре Добре Много добре Отлично

 753 г. пр.Хр  509 г. пр.Хр 476 г.



36

ТЕСТ ЗА ВХОДНО НИВО
Втора група

1. Какви са жреците в Древен Египет? (1 т.)
А) служители на боговете Б) слуги на фараона В) земеделци Г) чиновници

2. Материалът за писане в Древен Египет се изработва от: (1 т.)
А) папирус Б) кожата на животни В) глина Г) палмови листа

3. С каква цел били изграждани диги и канали в Египет? (1 т.)
А) за напояване Б) за предпазване от наводнения
В) за отводняване на обработваемите земи Г) за задържане на водата върху обработваемите земи

4. Цар Хамурапи е станал известен преди всичко с: (1 т.)
А) първите писани закони Б) строителството на храмове
В) развитието на културата Г) завоевателните походи

5. В кой ред са изброени имената само на древноегипетски богове? (1 т.)
А) Анубис, Изида, Арес, Хор Б) Амон-Ра, Шамаш, Хор, Озирис
В) Мардук, Амон-Ра, Изида, Анубис Г) Хор, Амон-Ра, Анубис, Озирис

6. Кой от градовете НЕ е основан по време на Великата гръцка колонизация през VIII - VI в.
пр.Хр.? (1 т.)
А) Одесос Б) Аполония В) Месемврия Г) Никополис ад Иструм

7. Кой е авторът на произведенията „Илиада” и „Одисея”? (1 т.)
А) Сократ
Б) Аристотел
В) Платон
Г) Омир

8. Най-високата и укрепена част на гръцкия град 
държава се нарича: (1 т.)
А) Партенон
Б) агора
В) Акропол
Г) полис

9. Есхил, Софокъл и Еврипид са известни древногръцки: (1 т.)
А) архитекти
Б) драматурзи
В) математици
Г) астрономи
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10. Запишете понятието, което отговаря на даденото определение. (4 т.)

а) 

б) 

в) 

г) 

– Бавни и постепенни промени в развитието и усъвършенстването  
на живите организми.

– От старогръцки, „власт на малцината”; форма на държавно 
управление, при която властта е в ръцете само на знатните граждани.

– Хора, лишени от всякакви права и превърнати в собственост на 
други хора.

– Завоювани от Рим чужди територии или цели държави, превърнати 
в административни области на Римската република (по-късно на 
империята).

11. Поставете знак  пред вярното твърдение и знак  пред грешното. (6 т.)
А) Праисторията обхваща времето от възникването на писмеността до появата на  първите държави.
Б) Атина застава начело на голям военен съюз и изживява разцвет в средата на V в. пр.Хр.
В) Цар Филип води много войни, но не успява да обедини Македония.
Г) Социалното неравенство в късната римска република води до избухване на остри борби, оглавени 

от братята Тиберий и Гай Гракх.
Д ) Римляните заимстват своята азбука от египтяните.
Е) Най-голямото робско въстание в Римската държава е това на тракиеца Спартак.

A Б В Г Д Е

12. Допишете липсващата дума в текста. (1 т.)
През 480 г. пр.Хр., новият персийски цар Ксеркс на свой ред нахлува в Елада начело на огромна 

армия. Един малък спартански отряд, предвождан от цар Леонид, се опитва да спре персийците 
при прохода ............................... Спартанците се сражават храбро и загиват до последния човек, но 
успяват само да забавят с няколко дни настъплението на персийската армия. Тя напредва на юг и 
достига Атина. Градът е превзет и разрушен до основи.

13. Напишете липсващото събитие върху линията на времето. (1 т.)

 Начало на Римската република Начало на империята

Скала за оценяване:

Точки До 8 т. 9 – 11 т 12 – 14 т. 15 – 17 т. 18 – 21 т.

Оценка Не е достатъчно Можеш и по-добре Добре Много добре Отлично

 753 г. пр.Хр  509 г. пр.Хр 27 г. в.
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Тема 1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ

УРОК 1. УВОД В ИСТОРИЯТА НА 
СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците  да осмислят  идеята, че средните векове са 
неразделна и важна част от развитието на човечест-
вото.  

Задачи на урока (подцели). Учениците да
• откриват  приемственост между историята на 

античния свят и Средневековието
• разпознават основните черти на епохата на 

Средновековието
• установяват продължителността на европей-

ското и българското Средновековие.

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
решаване на конкретни задачи.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас, електронен ва-
риант на учебника, учебна тетрадка.

Указания към задачите в учебника
Темата въвежда учениците в епохата на Евро-

пейското средновековие и не би следвало да за-
труднява учениците. Обяснете на учениците, че в 
6. клас ще изучават епохата на Средновековието. 

Зад. 1. Кой период от историята се нарича 
Средновековие и защо? Учениците следва да 
обяснят произхода на термина Средновековие.

Зад. 2. Кои събития бележат началото и края 
на Средновековието? Учениците трябва да опре-
делят хронологичните граници на Средновековие-
то и кои събития бележат неговото начало и край.

Зад. 3. Какво изучава историята на Средни-
те векове?

Зад. 4. Какви открития е направил среднове-
ковния човек? Задачата изисква от учениците да 
разпознават постиженията на средновековния свят.

Зад. 5. Какво значение има този период в ис-
торията на човечеството? Учениците трябва 
да разберат, че постиженията на  средните веко-
ве са неразделна и важна част от развитието на 
човечеството.  

Решаването на задачите в урока и постигането 
на посочените цели изискват усърдна работа на 
учениците в партньорство с учителя. 

Междупредметни връзки
Математика. В часовете по история учени-

ците развиват способности за изчисляване, рабо-
тейки с линия на времето.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника, работа в екип.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 6) развива уме-
нието за работа с линия на времето. Задачи 2 и 3 
подпомагат усвояването на новите знания в урока. 
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 2.  ВЕЛИКО ПРЕСЕЛЕНИЕ 
НА НАРОДИТЕ – РАЖДАНЕТО НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учениците 
трябва да осмислят идеята, че Великото преселение 
на народите е огромно движение на хора, в резултат 
на което възникват първите варварски кралства в Ев-
ропа и загива Западната Римска империя.

Задачи. Учениците да
• осмислят значението на понятието варварин 

и посочат примери за варварски племена, влиза-
щи в пряк контакт с Римската империя (келти, 
германци и славяни)

• разкрият причините и последиците от Вели-
кото преселение на народите

• посочват варварски кралства възникнали на 
територията на Западната Римска империя (за-
дължително да се използва карта)

Умения: работа с историческа карта

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Учителят може да започне урока с проблемна 

задача свързана с причините за отслабването на 
Римската империя през III – IV век, довели до 
края на Западната Римска империя. Въведете по-
нятието варвари и дайте примери за варварски 
племена, влезли в пряк контакт с империята.  От-
крийте ги на картата  и възложете на учениците 
да очертаят териториите, които населяват. Раз-
кажете на учениците за причините  за Великото 
преселение на народите. Подчертайте, че хуните 
играят основна роля в това движение. Поставете 

задача на учениците: Защо Атила е наречен Бич 
Божи? За изпълнението ѝ еобходимо е да проче-
тат информацията в рубриката „Да знаем пове-
че”, посветена на хунския племенен вожд Атила. 

Разкажете на учениците и за други племена, 
взели участие във Великото преселение на наро-
дите. Възложете на учениците да работят в учеб-
ната тетрадка като обозначат варварските крал-
ства на картата.

Обобщете последиците от Великото преселе-
ние на народите.

Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за ра-

бота с географска/историческа карта.
Спомага за ориентиране в динамично променя-

щите се граници на европейските държави. Раз-
вива умения за разпознаване на основни знаци: 
столица, град, държавна граница. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебникаи учебната тетрадка.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 7) развива 
умението за работа с историческа карта.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XIв.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 3. МОГЪЩЕСТВОТО НА 
ВИЗАНТИЯ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учениците 
трябва да разберат, че Византия достига своето 
най – голямо могъщество при управлението на 
Юстиниан

Задачи. Учениците да
• разберат, че Римската империя се разделя на 

Западна и Източна. Източната Римска империя 
оцелява в хода на Великото преселение на наро-
дите и остава в историята под името Византия.

• се запознаят с външната и  вътрешна полити-
ка на император Юстиниан, неговото влияние в  
областта на културата и законодателството

• обърнат особено внимание върху славянско-
то нашествие на Балканския полуостров и при-
чините за неспособността на Византия да му се 
противопостави

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
След беседа за разделянето на Римската им-

перия на Западна и Източна учителят насочва 
вниманието към съдбата на Източната Римска 
империя. Обяснява се, че тя остава в историята 
под името Византия. Специално внимание се об-
ръща на управлението на император Юстиниан, 
който благодарение на натрупаното богатство в 
държавната хазна започва възстановяването на 
цялостта на Римската империя. Възложете на 
учениците да проследят по картата военните по-

ходи на император Юстиниан. Поставете задача 
да разгледат църквата „Света София” в учебни-
ка и да отговорят на въпроса защо се смята за 
архитектурно чудо. Да се обърне внимание и на 
заслугите на Юстиниан в сферата на законода-
телството. В края на урока учителят представя  
причините за успеха на славянските нападения 
на Балканския полуостров. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Информационни технологии. Изпълнява зада-

чи, свързани с търсене и обработване на инфор-
мация по определени теми в интернет. 

Български език и литература и информа-
ционни технологии. Развива основни умения 
като езикова и дигитална грамотност. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 8) развива 
умението за работа с изображения. Задача 2 раз-
вива умението за създаване на кратък писмен ис-
торически текст със зададени опори, на базата на 
проучена информация в интернет.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XIв.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 4. ДЪРЖАВАТА НА ФРАНКИТЕ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците трябва да научат, че Франкската държа-
ва достига своето най – голямо могъщество при 
управлението на Карл Велики, но при неговите 
внуци се разпада и дава началото на среднове-
ковна Франция, Германия и Италия.

Задачи. Учениците да
• опишат причините, за възникването на 

Франкската държава 
• се запознаят с управлението на крал Хлодвиг
• характеризират делото на Карл Велики 
• осмислят причините за разпадането на 

Франкската империя 

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Занятието може да започне с интерактивния ме-

тод „Светкавица”, който е много подходящ за „раз-
сънване” на класа в началото на часа, както и за 
бърза проверка на знанията на учениците. 

След това следва разказ на учителя за възник-
ването на Франкската държава и причините за 
приемането на християнството от Хлодвиг. Уче-
ниците трябва да разберат, че така кралят полу-
чава важен съюзник – църквата, която и в бъде-
ще ще поддържа франкските владетели. Разказът 
на учителя продължава с издигането на престола 
на Карл Велики и неговите военни походи (про-
следяват се по картата в атласа). Да се акцентира 
върху коронацията на владетеля през 800 г. за 

император и значението на този акт за неговите 
съвременници. Възлага се на учениците да про-
четат документа на стр. 19 в учебника от рубри-
ката „Средновековните текстове разказват”. По-
ставя се конкретна задача от учебната тетрадка 
на стр. 9. Накрая се търсят отговори на въпроса 
за причините, довели до разпадането на могъща-
та Франкска империя.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Математика. Развива умения за изчисляване, 

работейки с линия на времето.
Изобразително изкуство. Развива умения за 

свързване на текст и изображение. Развива уме-
ния за извличане на информация от произведе-
ния на изкуството. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 9) развива 
умението за работа с изображения. Задача 2 раз-
вива умението за практическо приложение на на-
ученото и за работа с линия на времето.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XIв.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 5. АРАБСКИЯТ ХАЛИФАТ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците трябва да разберат ролята на исляма в  обе-
динението на арабските племена и образуването 
на държава у арабите

Задачи. Учениците да
• разберат ролята на природните условия за 

историческото развитие на Арабския полуостров
• се запознаят с личността, която обединява 

арабите  – Мохамед
• разберат причините за възникването на ис-

ляма 
• осмислят, че новото учение се разпростра-

нява сред арабите и другите народи по пътя на 
войната

Умения: работа с историческа карта, линия 
на времето, анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, работа по групи и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Проведете беседа за географското положение 

и природните условия (релеф, климат, води, поч-
ви, растителен и животински свят) на Арабския 
полуостров както и начините на прехрана на 
местното население (работете с карта). След това 
разкажете за Мохамед и възникването на исляма. 
Възложете на учениците да попълнят линията на 
времето в задача 1 на учебната тетрадка (стр. 10) 
и допишат пропуснатите думи в изреченията на 
задача 3. Разкажете за Арабския халифат и про-
следете по картата в учебника арабските завоева-
ния през VII – VIII век. 

За домашно можете да разделите учениците на 
групи и да им възложите да проучат постижения 
на арабите в различни области на науката:

1 група –  математика
2 група – астрономия
3 група – медицина
4 група – химия

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за ра-

бота с географска/историческа карта.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 10) развива 
умението за работа с линия на времето. Задача 
2 представлява кръстословица, която изисква от 
учениците да представят усвоената от урока нова 
информация. Задача 3  изисква от учениците да 
попълнят  пропуските в текста.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 6. СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците трябва да научат, че славяните създават 
трайни държавни обединения през IX век, като 
предизвикват съперничеството между Византия, 
Папството и Германското кралство за влияние в 
славянския свят

Задачи. Учениците да
• разберат, че по време на Великото пресе-

ление на народите славянските племена се раз-
селват от Прибалтика към Централна, Източна и 
Югоизточна Европа

• се запознаят с най – ранната държава на из-
точните славяни – Киевска Русия

• осмислят причините за съперничеството 
между Византия, Папството и Германското крал-
ство

Умения: работа с историческа карта, линия 
на времето, анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: мозайка, 
попълване на таблица и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Класът се разделя на четири групи (метод  –  

мозайка). Всяка група трябва да прочете конкре-
тен текст от урока и да попълни съответната ко-
лонка от таблицата в учебната тетрадка (задача 1 
на стр. 11):

1 група –  Великоморавия
2 група – Хърватия
3 група – Сърбия
4 група – Киевска Русия
Работата по групи продължава 20 минути. Учи-

телят подпомага дейността на всяка от тях. След 
приключване на задачата всяка група презенти-
ра резултатите, а останалите ученици попълват 
представената информация за съответната дър-
жава в таблицата.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка, ра-
бота в екип.

Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за ра-

бота с географска/историческа карта. Спомага за 
ориентиране в динамично променящите се грани-
ци на европейските държави. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 11) развива 
умението за попълване на сравнителна таблица. 
Задача 2 предвижда извличане на информация от 
писмен исторически източник.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XIв.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 7. СЪЗДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО ХАНСТВО

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците трябва да осмислят идеята, че Средновеков-
на България възниква като военно – политически 
съюз между славяни и прабългари 

Задачи. Учениците да
• разберат процеса на разселване на славяните 

и прабългарите в хода на Великото преселение 
на народите

• осмислят ролята на Стара Велика България и 
прабългарския опит в изграждането на Дунавска 
България

• разберат значимостта на създаването на бъл-
гарската държава като една от най – старите дър-
жави в Европа

• оценят ролята на хановете Аспарух и Тервел 
за създаването и укрепването на държавата

• оценят приноса на хан Тервел за отблъсване-
то на арабите от Константинопол и спасяването 
на Европа от арабското нашествие

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: мозъчна 
атака, беседа, разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Темата е въвеждана и в началното училище по 

човекът и обществото. Занятието може да започне 
с мозъчна атака за създаването на българската дър-
жава. След това следва разказ на учителя за пра-
българите и славяните и тяхната роля в създаването 
на Дунавска България. На вниманието на учени-
ците се представя писмения исторически извор в 

задача 1 (стр. 12)  на учебната тетрадка. Разказът 
на учителя продължава с похода на византийския 
император Константин IV и сключването на мир-
ния договор с Аспарух. В края на урока учителят 
трябва да акцентира върху ролята на хан Тервел за 
укрепването на държавата и спасяването на Европа 
от арабското нашествие. В края на часа се решава и 
задача 2 от учебната тетрадка стр. 12).

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за ра-

бота с географска/историческа карта. 
Информационни технологии. Изпълнява зада-

чи, свързани с търсене и обработване на инфор-
мация по определени теми в интернет. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 12) предвиж-
да извличане на информация от писмен истори-
чески източник. Задача 2 (стр. 13) развива уме-
нието за работа с историческа карта.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XIв.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 8. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА 
ПОЛОВИНА НА IX В.

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците трябва да  разберат, че през първата поло-
вина на IX век България значително разширява 
своята територия и се утвърждава като водеща 
европейска сила.

Задачи. Учениците да
• опишат посоките на териториално разшире-

ние на българската държава
• оценят ролята на хан Крум за централиза-

цията на държавата и постепенното преодолява-
не на разделението на славянски и прабългарски 
области в България

• представят строителната дейност на хан 
Омуртаг

Умения: работа с историческа карта, работа с 
линия на времето, попълване на таблица, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока се припомня кои племена 

участват в създаването на Дунавска България. 
Подчертава се ролята на владетелите Аспарух 
и Тервел за трайното съществуване, укрепва-
не и разширение на държавата. Подчертават се 
българо – византийските отношения като един 
от водещите фактори в развитието на среднове-
ковната българска държава. Разказът на учителя 
по новия урок продължава на базата на богато 
илюстрована мултимедийна презентация. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за 

работа с географска/историческа карта. Развива 
умения за разпознаване на основни знаци: столи-
ца, град, държавна граница. 

Математика. В часовете по история учени-
ците развиват способности за изчисляване, рабо-
тейки с линия на времето.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 14) развива 
умението за работа слиния на времето. предвиж-
да извличане на информация от писмен исто-
рически източник. Задачи 2, 3 и 4 (стр. 14 и 15) 
развиват  умението за анализ на писмен истори-
чески източник. Задача 5 (стр. 15) има за задача 
да развие умението на учениците за попълване на 
таблица чрез извличане на информация от науч-
нопопулярен текст.



46

Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 9. ХРИСТИЯНИЗАЦИЯ НА 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците трябва да  осмислят идеята, че християн-
ството улеснява обединението на прабългарския 
и славянския елемент в българското общество и 
утвърждава България като равностойна в дипло-
матическите отношения.

Задачи. Учениците да
• разберат, че чрез християнизацията средно-

вековна България се приобщава към православ-
ното християнство и византийската цивилизация

• оценят  заслугите на княз Борис I към бъл-
гарската държава и църква

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, петстишие  и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по ис-
тория и цивилизации за 6. клас; електронен вариант 
на учебника по история и цивилизации за 6. клас.

Насоки, коментари и препоръки
Дискусионен анализ на учителя и беседа с уче-

ниците след анализ на илюстрациите и на исто-
рическия извор. Учениците трябва да прочетат 
откъс от „Бертинските анали” и да отговорят на 
въпросите: Защо княз Борис I наказва  жестоко 
петдесет и двамата боляри? Как се отнася към 
обикновения народ? В края на часа учениците 
могат да отговорят на въпросите към урока и 
да попълнят петстишие (синквейн) написано по 
следните правила:

I стих – 1 дума (съществително име), свързана 
с темата 

II стих – 2 думи (прилагателни имена), описа-
ние на проблемите в темата 

III стих – 3 думи (причастия, изразяващи дейст-
вия, свързани с темата) 

IV стих  –  4 думи (израз или изброени емоции, 
отразяващи нашите чувства) 

V стих  –  1 дума (съществително име), сино-
ним на думата от I стих 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Изобразително изкуство. Развива умения за 

свързване на текст и изображение.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 16) е свър-
зана с подреждане на събития в хронологична 
последователност. Задачи 2 развива  умението за 
анализ на писмен исторически източник. Задача 
3 (стр. 17) има за задача да развие умението на 
учениците за извличане на информация от науч-
нопопулярен текст.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 10. МОГЪЩЕСТВО НА БЪЛГАРИЯ 
ПРИ СИМЕОН ВЕЛИКИ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: ученици-
те трябва да  разберат, че при управлението на цар 
Симеон България се превръща в най – могъщата дър-
жава в Югоизточна Европа и се стреми да застане 
вместо Византия начело на православния свят.

Задачи. Учениците да
• разберат, че България при управлението на 

цар Симеон изживява своя най – голям политиче-
ски и културен разцвет, наречен  Златен век

• осмислят, че към края на управлението на 
Симеон Велики окончателно се формира българ-
ската средновековна народност

• оценяват личността на цар Симеон като до-
бър пълководец книжовник

• разберат, че продължителните войни и съ-
перничеството с Византия изтощават държавата

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, лавина и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на часа може да се възложи на учени-

ците да открият символите на властта на цар Симе-
он в картината на художника Димитър Гюдженов в 
учебника. Следващ момент в темата е свикването 
на Преславския църковно – народен събор през 
893 г. Поставете за изпълнение задача 1 (стр. 18) 
от учебната тетрадка на учениците. Продължете 
разказа си с влошаването на оттношенията с Ви-
зантия. Задайте на учениците задача 2 в учебната 
тетрадка, която изисква от тях да прочетат исто-

рическия извор и посочат причините за войната 
между България и Византия. Продължете разказа 
си като проследите по картата военните походи на 
цар Симеон. Подчертайте желанието на владетеля 
да превземе Константинопол. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Български език и литература. Обогатява пис-

мената култура на учениците. 
География и икономика. Развива умения за ра-

бота с географска/историческа карта.
Изобразително изкуство. Развива умения за 

извличане на информация от произведения на из-
куството. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 18) е свърза-
на спопълване на схема. Задачи 2 развива  уме-
нието за анализ на писмен исторически източник. 
Задачи 3 (стр. 19) има за цел да развие писмената 
култура на учениците. Задачи 4 развива  умение-
то за анализ на писмен исторически източник.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 11. ВЪЗХОД НА ВИЗАНТИЯ ПРЕЗ 
IX –XI В.

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че Византия изпада в продъл-
жителна криза след управлението на Юстиниан  
и е принудена да се бори за оцеляване

Задачи. Учениците да
• описват вътрешнополитическите и външно-

политически проблеми, с които се сблъсква Ви-
зантия при наследниците на Юстиниан

• посочат реформите, които се извършват в 
империята през VII – IX век за да се преодолее 
кризата

• разберат, че настъпва края на иконоборската 
криза във Византия

• осмислят, че императорите от Македонската 
династия централизират властта

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: мултиме-
дийна презентация, беседа, разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Учителят може да започне урока с въображае-

мо пътешествие в Константинопол (реконструк-
ция на Константинопол, храма „Света София”, 
императорския дворец, хиподрума) на базата на 
богато илюстрована мултимедийна презентация. 
Провежда се беседа върху основните моменти от 
управлението на император Юстиниан. Заняти-
ето продължава с разказ на учителя и беседа с 
учениците върху урока след анализ на илюстра-
циите и на историческия извор.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за ра-

бота с географска/историческа карта.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 20) е свързана 
с посочване на проблемите, с които се сблъскват 
наследниците на император Юстиниан. Задачи 2 
развива  умението за анализ на писмен истори-
чески източник. Задача 3 изисква от учениците да 
попълват пропуски в исторически текст.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 12. ЗАВЛАДЯВАНЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО ОТ ВИЗАНТИЯ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да разберат, че след смъртта на Симеон 
Велики България е изтощена от многобройните 
войни, Византия се възползва и завладява Пър-
вото българско царство.

Задачи. Учениците да
• разберат, че значението на сключения между 

България и Византия т.нар. Дълбок мир
• осмислят значението на понятието ерес и 

причините за  появата на богомилството в Бълга-
рия по времето на цар Петър 

• проследяват походите на цар Самуил срещу 
Византия с цел освобождаване на всички българ-
ски земи

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, „паяжина на героя” и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока се преговарят войните, во-

дени от цар Симеон и се представят последиците от 
тях (използва се карта). След това учителят обясня-
ва ролята на мирния договор с Византия при упра-
влението на цар Петър. Разказът на учителя про-
дължава с причините за появата на богомилската 
ерес, след което обяснява значението на понятието 
и възгледите на богомилите. Представя се възходът 
на Византия след преодоляването на арабската за-
плаха, която се възползва от походите на киевския 
княз Светослав и напада България. По – нататък 
учителят насочва вниманието на учениците към за-
емането на престола от цар Самуил и неговата ре-

шителност в в борбите срещу Византия. Разглежда 
се историческия извор в учебника  и се поставят 
няколко въпроса на учениците: Какво е отношение-
то на византийския автор към цар Самуил? С кои 
думи е изразено? Потърсете в текста основания за 
това отношение на автора.

При оценката на управлението на цар Самуил 
се използва  методът „паяжина на героя”, чрез 
който учениците представят качествата на владе-
теля като ги подреждат във вид на паяжина.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за ра-

бота с географска/историческа карта.
Изобразително изкуство. Развива умения за 

свързване на текст и изображение. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 21) развива 
умението на учениците за работа с историческа 
карта. Задачи 2 развива умението за анализ на 
писмен исторически източник. 
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 13. ОБЩЕСТВО И ВСЕКИДНЕВИЕ В 
ЗАПАДНА ЕВРОПА

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че през XI век в западноевро-
пейското общество се оформят три основни гру-
пи: аристократи, духовници и зависими селяни.

Задачи. Учениците да 
• опишат структурата на западноевропейското 

общество и характеризират основните му групи
• разберат, че през XI век завършва изгражда-

нето на феодалното общество в Западна Европа 
• осмислят, че свободните селяни постепенно 

изпадат в зависимост от представителите на ари-
стокрацията

Умения: работа със схема, анализ на илюс-
трации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Учителят представя групите, на които се раз-

деля средновековната общество: духовенство 
(молещи се), аристокрация (воюващи), селяни 
(трудещи се). На учениците се разяснява значе-
нието на понятието съсловие и се обяснява, че 
всяко съсловие изпълнява конкретни задачи и 
заема определено място в обществото. Учителят 
трябва да подчертае, че първото (духовенството) 
и второто (рицарите) съсловия са привилегиро-
вани. В хода на разказа се разясняват и поняти-
ята рицар, феод и васал. Когато се представя съ-
словието на селяните да се обърне внимание, че 
те се делят на свободни и зависими. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
География и икономика. Изгражда разбиране 

за единство на околна среда, бит и всекидневие 
на хората. 

Литература. Формира отношение към етич-
ните кодекси и кодекси на поведение, общопри-
ети в различните общества и обществени среди. 

Учебна тетрадка. Задачи 1 и 2 (стр. 22) разви-
ват умението на учениците за работа със схема. 
Задача 3 изисква от учениците да конструират 
писмен текст.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 14. ОБЩЕСТВО И ВСЕКИДНЕВИЕ 
ВЪВ ВИЗАНТИЯ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че аристократите, духовниците 
и свободните селяни са основните прослойки във 
византийското общество.

Задачи. Учениците да 
• опишат структурата на византийското обще-

ство и характеризират основните му прослойки
• разберат, че през X – XI век се засилва влия-

нието на аристокрацията във вътрешнополитиче-
ския живот на Византия.

• осмислят, че свободните селяни се превръ-
щат в гръбнак на византийската икономика и на 
военната машина.

Умения: работа със схема, анализ на илюс-
трации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

 
Учебно-методически ресурси: учебник по 

история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на часа се провежда мозъчна атака 

за съсловията в Западна Европа. Класът се раз-
деля на три групи, всяка от които трябва да пред-
стави едно от съсловията:

1 група – молещи се
2 група – воюващи
3 група –  трудещи се
Припомнят се понятията съсловие, рицар, феод 

и васал. Учителят представя групите, на които се 
разделя и византийското общество. Разказът на 
учителя продължава, а учениците слушат и за-
писват във вид на таблица основните характерис-
тики на византийското общество. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
География и икономика. Изгражда разбиране 

за единство на околна среда, бит и всекидневие 
на хората. 

Изобразително изкуство. Развива умения за 
извличане на информация от произведения на из-
куството. 

Учебна тетрадка. Задачи 1 и 2 (стр. 23) разви-
ват умението на учениците за работа със схема. 
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 15. ОБЩЕСТВО И ВСЕКИДНЕВИЕ 
НА БЪЛГАРИТЕ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да разберат, че след християнизацията 
прабългарите и славяните постепенно се сливат 
в единна българска народност, и че българското 
общество се дели на боляри, духовници и селяни.

Задачи. Учениците да 
• разберат, че християнството съдейства за 

преодоляването на различията между славяните 
и прабългарите и за формирането на среднове-
ковната българска народност. 

• опишат структурата на българското обще-
ство и характеризират основните му групи 

• осмислят, че селяните са основната група на-
селение в средновековна България

Умения: работа със схема, анализ на илюс-
трации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: мозайка, 
беседа, разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Учителят представя развитието на българско-

то общество до покръстването. Разделя учени-
ците на 2 групи и възлага на едната да проучи 
информация от текста в учебника за славяните, а 
на другата за прабългарите (начина на прехрана, 
занаяти, военна организация и религиозни вярва-
ния). Акцентира върху ролята на християнството 
за сближаването на двата народа и формирането 
на българската народност. 

Разделете учениците на три групи, които да 
подготвят и представят трите съсловия на бъл-
гарското общество. Задайте им опорни въпроси. 
Възложете на всички ученици да слушат и запис-

ват във вид на таблица основните характеристи-
ки на българското общество. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Български език и литература и Информацион-

ни технологии.  Развива основни умения като 
езикова и дигитална грамотнотност.

Учебна тетрадка. Задачи 1 (стр. 24) е занима-
телна за учениците, а задача 2 изисква от учени-
ците да запишат дейности, изпълнявани от мано-
сите в манастирите. Задача 3 изисква проучване 
на информация в интернет и
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 16. КУЛТУРА И КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО НА ХРИСТИЯНСКА 
ЕВРОПА

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че в епохата на Средновекови-
ето са създадени забележителни произведения на 
архитектурата, изкуството и литературата, които  
полагат основите на съвременната европейска 
култура.

Задачи. Учениците да 
• разберат факторите, които  повлияват върху 

оформянето на културата на европейските дър-
жави в епохата на Средновековието

• осмислят, че византийската култура бележи 
истински разцвет при управлението на импера-
тор Юстиниан

• разберат, че Франкската империя при упра-
влението на Карл Велики се превръща във воде-
що културно средище

Умения: работа със схема, анализ на илюс-
трации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: презен-
тация, беседа, разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Направете списък с паметници на културата 

и възложете на учениците да проучат текста в 
учебника и допълнителна информация в интер-
нет. Разделете ги на групи, като всяка трябва да 
представи проучванията си във вид на презента-
ция. Рефлексията се осъществява с решаване на 
задачите от учебната тетрадка.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Български език и литература и Информа-

ционни технологии. Развива основни умения 
като езикова и дигитална грамотнотност.

Информационни технологии. Изготвя мулти-
медийна презентация по зададена тема. Прилага 
умения за работа с Power Point. 

Учебна тетрадка. Задачи 1 (стр. 25) развива 
умението за попълване на схема. Задача 2 раз-
вива основни умения като езикова и дигитална 
грамотнотност. Задача 3 е занимателна за учени-
ците, но в същото време проверява знанията на 
учениците.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 17. ДЕЛОТО НА СВ. СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ И ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: ученици-
те да осмислят, че светите братя Кирил и Методий 
поставят основите на славянския книжовен език. 

Задачи. Учениците да 
• разбират , че светите братя Кирил и Методий 

полагат основите на славянската средновековна 
култура

• осмислят, че Кирило – Методиевите ученици 
изиграват решаваща роля за утвърждаване на Бъл-
гария като духовен център на славянския свят

• разбират борбата между Константинопол, Рим 
и Немското кралство за влияние над славяните

• оценяват ролята на княз Борис I за съхра-
няването и разпространението на славянската 
писменост

Умения: работа със схема, анализ на илюс-
трации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: презен-
тация, беседа, разказ и др.

 
Учебно-методически ресурси: учебник по 

история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В хода на урока може да се използва интерак-

тивната „Зная, искам да узная, научих”. Необхо-
димо е учениците да нечертаят в тетрадките си 
таблица с три колони:

Зная Искам да 
узная

Научих

Учениците се разделят по 3 – 4 в малки гру-
пи. Чрез метода мозъчна атака учениците пишат 
бързо идеите, които им идват на ум. Обсъждат 
идеите си в групата и говорителят на всяка група 
казва по две идеи, които учителят записва на дъс-
ката. Всички идеи се записват в графата “Зная”.

В графата “Искам да узная” учениците обсъждат 
в групата и записват въпроси, на които биха искали 
да получат отговор. Учителят записва всички въ-
проси на дъската. Следва неговият разказ.

Учителят проследява живота на братята Кирил 
и Методий и акцентира върху създаването на сла-
вянската писменост, мисията във Великоморавия, 
обявяването им от папа Йоан – Павел II за светци 
съпокровители на Европа. Разказът на учителя 
продължава с посрещането на Кирило – Методиеви 
ученици – Климент, Наум и Ангеларий в България. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Учебна тетрадка. Задачи 1 и 2 (стр. 26) са 
занимателни за учениците. развива умението за 
попълване на схема. Задача 3 развива умението 
за работа със схема.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 18. „ЗЛАТНИЯТ ВЕК” НА 
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учениците 
да разберат, че епохата при управлението на цар 
Симеон настъпва разцвет на средновековната 
българската култура известен като Златен век. 

Задачи. Учениците да 
• разберат , че през този период творят редица 

талантливи книжовници, които създават ориги-
нални литературни творби

• разберат, че процъфтяват архитектурата и 
изобразителното изкуство 

• осмислят, че през  X век се формира средно-
вековната българска народност

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Разказът на учителя е желателно да се базира 

на богато илюстрована мултимедийна презента-
ция за паметниците на средновековната българ-
ска култура. Може и предварително да се възло-
жи на учениците да изработят презентация, като 
е необходимо да се разделят на групи и да проу-
чат произведения на:

1 група – литературата
2 група – архитектурата
3 група – изкуството

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Изобразително изкуство. Усвоява знания за 

българското художествено наследство в периода 
VІІ – ХVІІ век. Търси европейски контекст на 
българското културно наследство през вековете.

Български език и литература и Информацион-
ни технологии. Развива основни умения като ези-
кова и дигитална грамотност.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 27). Задача 2 
е занимателна за учениците и изисква да направят 
„средновековна библиотека” като съставят спи-
сък на средновековните съчинения, споменати в 
учебника. Задача 3 (стр. 28) развива умението за 
анализ на писмен исторически извор. Задача 4 е 
свързана с проучване на информация в интернет.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 19. ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че през IV век християнството 
се превръща в официална религия на Римската 
империя и се формира устройството на христи-
янската църква

Задачи. Учениците да 
• разберат, че християнството се разпростра-

нява в Римската империя 
• описват устройството на християнската 

църква през Средновековието
• разберат, че основна грижа на римската дър-

жава и на духовенството се оказва борбата с раз-
лични ереси

• осмислят значението на църквата и манастири-
те във формирането на средновековната култура

Умения: работа с историческа карта, попъл-
ване на схема, анализ на илюстрации и истори-
чески извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Разказът на учителя в началото на урока може 

да се съчетае с историческия извор, откъс от Ми-
ланския едикт на Константин Велики. Учениците 
трябва да отговорат на посочените въпроси: Какво 
право придобиват християните в империята? Посо-
чете изразите в документа, които го доказват. Кой 
римски император и кога издава документа?

Учителят трябва да акцентира, че основна гри-
жа на римската държава и на духовенството се 
оказва борбата с различни ереси. С помощта на 
картата учениците могат да открият петте центъ-

ра на църковната власт. Разказът на учителя про-
дължава с разцеплението в църквата, за църков-
ната йерархия и за християнското монашество.

По преценка може да се направи виртуална ек-
скурзия в средновековен манастир. Учителят може 
да използва следния адрес: http://sveta – gora.bg360.
net/. Учениците могат да посочат с какво се занима-
ват монасите, да представят помещенията в мана-
стира и тяхното предназначение. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Информационни технологии. Изпълнява зада-

чи, свързани с търсене и обработване на инфор-
мация по определени теми в интернет. Изготвя 
доклади и съобщения, прилагайки текстообра-
ботващи програми. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 29) развива 
уменията на учениците за работа с карта. Задача 
2 развива уменията за попълване на схема.
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Тема 2. ИСТОРИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА 
(V – XI в.). БЪЛГАРИЯ ДО 
НАЧАЛОТО НА ХI в.

УРОК 20. ВЪЗНИКВАНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИСЛЯМА

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да разберат, че ислямът възприема юдео 
– християнското схващане за съществуването на 
един върховен бог – Аллах

Задачи. Учениците да 
• описват възникването и разпространението 

на исляма
• познават основните елементи на исляма
• посочват ценности на исляма

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

 
Учебно-методически ресурси: учебник по 

история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Урокът започва с  мозъчна атака за исляма. 

Учителят насочва вниманието на учениците вър-
ху  появата на исляма и причините за неговото 
разпространение. Подчертава, че той е най – мла-
дата световна религия. Попълва се сравнителната 
таблица за християнството и исляма в учебната 
тетрадка. Следва разказ на учителя за петте стъл-
ба на вярата (задълженията на мюсюлманите) и 
се попълва задача 2 в учебната тетрадка. Анали-
зира се плана на джамията в учебника. На края 
на урока се прави оценка за влиянието на исляма 
върху архитектурата, изкуството и науката.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Изобразително изкуство. Развива умение за 

разбиране и оценяване на историческата стой-
ност на архитектурната среда. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 30) предста-
влява сравнителна характеристика на християн-
ството и исляма. Задача 2 изисква от учениците 
да напишат петте стълба на исляма.
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 21. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА 
ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В ЗАПАДНА 
ЕВРОПА

Вид на урока: за нови знания.

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да разберат, че в началото на Среднове-
ковието Европа е политически разпокъсана и с 
непредването на времето възникват централизи-
рани държави

Задачи. Учениците да 
• посочват примери за централизация на дър-

жавната власт в Западна Европа
• разберат, че Свещената Римска империя е 

официално название на средновековната герман-
ска държавност

• осмислят причините за избухване на Стого-
дишната война

• разберат, че Англия е завладяна от норманите
• описват Уилям I Завоевателя

Умения: попълване на таблица, анализ на 
илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, раз-
каз и др.

 
Учебно-методически ресурси: учебник по ис-

тория и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Разказът на учителя може да е съпроводен с по-

пълването на таблица със следните показатели:

Пока-
зател

Све-
щената 
Римска 

империя

Фран-
ция

Англия

Владе-
тел

Години 
на упра-
вление

Дейст-
вия по 

обедине-
нието и 

централи-
зацията на 
страната

В края на урока да се наблегне върху създаване-
то и значението на Великата харта на свободите.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Български език и литература. Използва зна-

ния и развива умения за работа с различни видо-
ве текст и извлича информация от урочна статия 
в учебника по история; разграничава научно от 
художествено описание. 
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 22. КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учениците 
да разберат, че кръстоносните походи са религи-
озни войни между западното рицарство и невер-
ниците мюсюлмани

 
Задачи. Учениците да 
• осмислят причините за кръстоносните походи
• разберат целта на кръстоносните походи
• показват на картата направленията на кръс-

тоносните походи
• разберат последиците от кръстоносните 

походи

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Разказът на учителя може да започне с обяс-

няване на причините за кръстоносните походи. 
Използвайки историческия извор в задача 1 на 
учебната тетрадка учителят може да възложи на 
учениците да отговорят на въпросите: Кое съби-
тие е описано в документа?  Кога се случва? Кой 
го организира и защо? Какви обещания дава на 
всички участници в похода? Учениците могат се 
разделят на четири групи и да проследят по кар-
тата в учебника направленията на кръстоносните 
походи:

1 група – Първи кръстоносен поход
2 група  –  Втори кръстоносен поход
3 група  –  Трети кръстоносен поход
4 група  –  Четвърти кръстоносен поход
Да се акцентира, че в резултат на Четвъртия 

кръстоносен поход е превзет Константинопол. В 
края на урока да се направи оценка на положи-
телните и отрицателните последици от кръсто-
носните походи.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за ра-

бота с географска/историческа карта.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 34) развива 
уменията за анализ на исторически извор. Задача 
2 изисква от учениците да направят оценка на по-
следиците от кръстоносните походи.
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 23. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 
УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА 
ДЪРЖАВА ПРИ ПЪРВИТЕ АСЕНЕВЦИ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че въстанието ръководено от 
братята Петър и Асен  възстановява българската 
държавност

Задачи. Учениците да 
• осмислят причините за избухването на въс-

танието
• представят началото, ходът и резултатите от 

въстанието
• разберат, че цар Калоян има за цел да довър-

ши освобождението на българските земи и полу-
чаването на международно признание

• оценят приноса на цар Иван Асен II за тери-
ториалното разширение на българската държава 
и възстановяването на  Българската патриаршия

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, мултимедийна презентация  и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
За да се провокира интереса на учениците към 

темата урокът може да започне с откъс от доку-
менталните филми „Династията Асеневци” или 
„Първите Асеневци”. Учителят предварително 
поставя проблемна задача на учениците и рабо-
тен лист за попълване. Занятието продължава с 
разказ на учителя за обявяването на въстанието и 
освободителните действия на Асеневци. Битката 
при Одрин и отношенията с папа Инокентий III 
също заслужават внимание. Възлага се на учени-

ците да попълнят схемата в задача 2  (стр. 35) на 
учебната тетрадка. Разказът на учителя продъл-
жава с управлението на цар Иван Асен II. С по-
мощта на картата се проследява териториалното 
разширение на България. Представя се битката 
при Клокотница (1230) и значението на победата 
над епирския владетел Теодор Комнин. Особено 
внимание заслужава и възстановяването на неза-
висимата Българска патриаршия (1235).

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Български език и литература. Обогатява пис-

мената култура на учениците. 
География и икономика. Развива умения за ра-

бота с географска/историческа карта.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 35) развива 
умението  за извличане на информация от изо-
бражение. Задача 2 развива уменията за анализ 
на исторически извор. Задача 3 (стр. 36) изисква 
от учениците да свържат думите в изречения.
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 24. БЪЛГАРИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО 
НА ОСМАНСКОТО НАШЕСТВИЕ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че времето от средата на XIII до 
средата на XIV в. е труден период за България: 
зависимост от татарите, селско въстание, разпо-
късване на страната на множество княжества. 

Задачи. Учениците да 
• разберат, че  татарите опустошават и деста-

билизират България
• осмислят  причините за избухването на въс-

танието на Ивайло 
• разберат, че цар Иван Александър успява да 

стабилизира българската държава, но допуска 
съдбоносни грешки

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока може да се проведе беседа 

за управлението на цар Иван Асен II. На учениците 
се обяснява отслабването на цетралната власт след 
неговата смърт и  татарското нашествие в България. 
Въстанието на Ивайло се представя като израз на 
недоволство, довело до прогонването на татарите и 
превземането на столицата Търново. Разглежда се 
картината в учебника на художника Илия Петров 
и се пита кой момент от въстанието е представен. 
Възлага се на учениците да прочетат историческия 
документ в задача 2 (стр. 37) от учебната тетрадка, 
от която могат да извекат информация за това кой 
е Лахана, неговият произход и причината за попу-
лярността му сред народа. 

Управлението на цар Иван Александър трябва 
да се представи като последния бляскав период в 
историята на средновековна България. 

В края на часа вниманието на учениците се на-
сочва към задача 3 от учебната тетрадка, в която 
трябва да нанесат посочените събития върху ли-
нията на времето. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Изобразително изкуство. Развива умения за 

наблюдение на произведение на изобразително-
то изкуство и съставяне на кратко описание по 
картина. Развива умения за извличане на инфор-
мация от произведения на изкуството. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 37)  изисква 
от учениците да попълнят липстващите имена в 
родословното дърво. Задача 2 развива уменията 
за анализ на исторически извор. Задача 3 развива 
уменията за работа с линия на времето.
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 25. ЗАВЛАДЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ 
И БАЛКАНИТЕ ОТ ОСМАНСКИТЕ ТУРЦИ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: ученици-
те да разберат, че българите и другите балкански 
народи стават жертва на експанзията на осман-
ските турци.

Задачи. Учениците да 
• разберат причините за гибелта на среднове-

ковна България
• проследят посоката на османското завоевание
• осмислят, че османците завладяват целия 

Балкански полуостров

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока се припомня разпадането 

на България на отделни владения през XIV век. 
Възлага се на учениците да прочетат историче-
ския извор в учебника на стр. 77 и да отговорят 
на въпросите: Какъв е произхода на османските 
турци? Коя е тяхната прародина? Каква религия 
изповядват? Кога създават своя държава?

С помощта на картата в учебника (стр. 77) се 
проследява османското завоевание на Балкан-
ския полуостров. Обръща се внимание върху 
началото на османските набези на Балканския 
полуостров (1354). Акцентира се върху падането 
на София, Търново и Видинското царство. Въз-
лага се на учениците да работят върху задача 1 
на стр. 38 от учебната тетрадка.   Учителят може 
да използва народни песни и предания, които 

увековечават яростната съпротива на българите 
срещу османските нашественици. 

В края на урока вниманието на учениците се 
насочва върху съдбата на останалите балкански 
народи. Учениците се запознават с картината в 
учебника на стр. 77 и отговарят на въпроса: Как-
ва е съдбата на Константинопол? Обяснява се, че 
градът пада под османска власт (29 май 1453) и 
става столица на Османската империя.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Литература. Съпоставя исторически събития 

и тяхното пресъздаване във фолклорни текстове 
(песни за Крали Марко). 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 38)  изисква 
от учениците да допълнят липсващите цифри в 
годините и да ги превърнат във векове. Задача 
2 изисква от учениците да свържат със стрелки 
владетелите, които управляват през XIV век.
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 26. ВЪЗНИКВАНЕ И ОБЛИК НА 
СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ГРАДОВЕ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да се запознаят с възникването на среднове-
ковните градове и тяхната специфична структура 

Задачи. Учениците да 
• разберат причините за възникването на гра-

довете през Средновековието
• осмислят причините за борбата на градовете 

за самоуправление 
• представят структурата на средновековните 

градове
• описват външния облик на градовете

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, ролева игра  и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока се припомня упадъка на 

градския живот по време на Великото преселение 
на народите. След това вниманието на учениците 
се насочва към  причините и условията за възник-
ването на градовете през Средновековието. На уче-
ниците се възлага да допишат в схемата на задача 
1 от учебната тетрадка (стр. 39) промените, които 
настъпват в Европа през XI в. Обяснява се струк-
турата на средновековните градове. Задача 3 (стр. 
39) изисква от учениците да допишат пропуските в 
схемата за цеховата организация, неговата основна 
задача и задължанията, които регламентира. Под 
формата на ролева игра могат да се въведат в про-
блемна ситуация, като предварително се разпреде-
лят задължанията на представителите на цеховата 
организация: майстор, чирак и калфа.  

В края на урока се представя облика на средно-
вековните градове. Обяснява се промяната на те-
риториите и числеността на населението в градо-
вете. На учениците могат да се поставят следните 
задачи: Сравнете числеността на населението на 
средневековните градове със съвременните. Кои 
градове днес се считат за големи, а през Средно-
вековието? 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Информационни технологии. Представяне с 

помощта на ИКТ на виртуална разходка в сред-
новековен град или музей.

Български език и литература. Чрез разширя-
ване обхвата на използваните понятия обогатява 
езиковата култура  –  разбиране на смисъла.

Учебна тетрадка. Задача 1 и 3 (стр. 39)  раз-
виват уменията на учениците за попълване на 
схема. Задача 2 изисква от учениците да опишат 
феодален замък на базата на опорни въпроси. 
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 27. ОБЩЕСТВАТА В ЗАПАДНА 
ЕВРОПА И ВИЗАНТИЯ XII – XV В.

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да се запознаят със структурата на средно-
вековното общество в Западна Европа и Визан-
тия през XII – XV в.

Задачи. Учениците да 
• опишат структурата на средновековното об-

щество и характеризират основните му групи
• разберат ролята на духовниците за развитие 

на книжовната култура в Европа.
• опишат феодалната йерархия
• осмислят, че селяните са преобладаващата 

част от населението и са в лична зависимост от 
аристократите.

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, мозайка и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на часа учителя припомня чрез 

беседа трите съсловия в средновековното обще-
ство. Класът се разделя на три групи:

1 група – духовенство
2 група – аристокрация
3 група  –  селяни
Всяка група трябва да попълни съответната ко-

лонка в таблицата на задача 2 (стр. 40) на учеб-
ната тетрадка, която се отнася за  функциите на 
съответната група в обществото. След приключ-
ване на дейността всяка група представя своето 
съсловие. В края на часа може да се направи вир-
туална разходка в средновековен замък.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
География и икономика. Изгражда разбиране 

за единство на околна среда, бит и всекидневие 
на хората. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 40)  изисква 
от учениците да отнесат изображенията към съ-
ответното съсловие. Задача 2 развива уменията 
на учениците за попълване на таблица.
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 28.  БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО XII 
– XIV В.

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да изградят представа за структурата на 
българското средновековното общество през  
XII – XV в.

Задачи. Учениците да 
• опишат структурата на българското средно-

вековно общество и характеризират основните 
му групи

• разберат, че управлението на държавата е в 
ръцете на цар, подпомаган от боляри

• осмислят, че селяните са най – многобройна-
та част от обществото и повечето от тях са зави-
сими от болярите

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Учителят може да опише българското обще-

ство като го визуализира във вид на пирамида. 
Представя функциите на владетеля в общество-
то и символите на царската власт. Разграничава 
двете групи, на които се поделя аристокрацията: 
велики и малки. Преставят се различията между 
тях. Подчертава се, че те са виновни за кризите, 
които изживява българската държава. Учителят 
разглежда и положението на селяните като на-
бляга на факта, че повечето от тях са зависими от 
болярите и им плащат данъци в натура или пари. 
В края на урока се описва и живота на граждани-
те. Възлага се на учениците да попълнят схемата 

в задача 1 на учебната тетрадка. Поставя се до-
машна работа: Открийте в интернет информация 
за Зографския манастир и я представете на съу-
чениците си под формата на Power Point презен-
тация.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Информационни технологии. Изпълнява зада-

чи, свързани с търсене и обработване на
информация по определени теми в интернет. 

Изготвя мултимедийна презентация по зададена 
тема. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 41)  развива 
уменията на учениците за попълване на схема. За-
дача 2 е занимателна за учениците, а задача 3 изис-
ква от тях да отговарят на конкретни въпроси.
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 29. КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че в страните от Западна Европа 
през Средновековието се развиват образованието, 
науката, литературата, музиката, архитектурата 

Задачи. Учениците да 
• разберат, че образованието през Среднове-

ковието се ръководи от църквата
• осмислят, че в края на XII в. в Европа въз-

никват първите университети.
• посочват постижения в областта на литера-

турата и музикалната култура
• разпознават характерните за Средновекови-

ето образци на архитектурата в романски и готи-
чески стил.

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, мултимедийна презентация и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Урокът може да се проведе като беседа за жи-

вота в Западна Европа и занимателен разказ на 
учителя на базата на богато илюстрована мулти-
медийна презентация. 

Представете развитието на образованието  през 
XII – XIV век. Акцентирайте върху възникването 
на първите университети.  Възложете на учени-
ците да изпълнят задача 1 на стр. 42 от учебната 
тетрадка, като попълнят схемата и опишат струк-
турата на средновековния университет. След което 
ги помолете да открият прилики със съвременните 
университети. Припомнете на учениците живота на 

рицарите и ги накарайте да предположат кой е ос-
новния сюжет в рицарската поезия. Подчертайте, 
че тя се изпълнява с музикален съпровод от тру-
бадури. Материалът за готическия стил в края на 
урока се разглежда на база на сравнение с роман-
ския стил. Разглеждат се изображенията в учебни-
ка. На учениците може да се каже, че романските 
и готическите храмове се наричат още „каменните 
библии на бедните” и да се обясни защо.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Литература. Придобива знания за европей-

ската литература и култура. 
Изобразително изкуство. Развива умение за 

разбиране и оценяване на историческата стой-
ност на архитектурната среда. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 42)  развива 
уменията на учениците за попълване на схема. 
Задача 2 развива уменията на учениците за по-
пълване на таблица.
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 30. КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
НА ВИЗАНТИЯ И ВИЗАНТИЙСКИЯ СВЯТ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да разберат, че византийската култура 
използва високите достижения на Античността, 
поставени на християнска основа.

Задачи. Учениците да 
• разберат, че  основен фактор за развитието 

на византийската култура стават манастирите.
• разпознават характерните за Византия кръс-

токуполни храмове
• осмислят ролята на Светогорските манасти-

ри стават център на православието

Умения: работа с карта, анализ на илюстра-
ции и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, мултимедийна презентация и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Урокът може да се проведе като беседа за 

живота във Византия и занимателен разказ на 
учителя на базата на богато илюстрована мулти-
медийна презентация.  Представете държавите, 
които се смятат за част от т. нар. византийска 
общност. Обяснете, че Византия е родината на 
исихазма. Разкажете за развитието на образо-
ванието във Византия. Накарайте учениците да 
открият прилики и разлики с образованието в За-
падна Европа. По – нататък урока продължава с 
обсъждане на храмовете и църковната живопис 
във Византия. Учителят акцентира върху стро-
ежа на кръстокуполни храмове и обяснява поня-
тията икона и ктитор. В края на часа се представя 
превръщането на Света гора във всепризнат цър-

ковен и културен център и се възлага на учени-
ците да изпълнят задача 2 на стр. 43 от учебната 
тетрадка.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Информационни технологии. Изпълнява зада-

чи, свързани с търсене и обработване на инфор-
мация по определени теми в интернет.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 43 е свързана 
с откриване и коригиране на допуснати грешки в 
текст. Задача 2 развива уменията на учениците за 
работа с карта. 
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 31. КУЛТУРА И КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ XII – XIV В.

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че българската средновековна 
култура е тясно свързана с византийската, но се 
твори на славянобългарски език.

Задачи. Учениците да 
• разберат, че  българското образование през 

XII – XIV век не се различава от това в останала-
та част на Европа.

• осмислят, че архитектурата, църковната жи-
вопис и музиката в България се развиват под сил-
ното влияние на Византия.

• разберат, че България предава своята кни-
жовна култура на останалия православен свят.

• разпознават паметници на средновековната 
българска културата 

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, мултимедийна презентация  и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Урокът може да се проведе като беседа за живо-

та в България на базата на мултимедийна презента-
ция. Представете развитието на българското обра-
зование  през XII – XIV век, което не се отличава 
от това в Западна Европа. Акцентирайте върху сил-
ното византийско влияние върху българската кул-
тура. Възложете на учениците да изпълнят задача 
1 на стр. 43 от учебната тетрадка, като попълнят 
схемата областите на културата, които се намират 
под силното влияние на Византия. В края на урока 
подчертайте, че през XIV в. българската литерату-
ра е в разцвет. Представете патриарх Евтимий като 

най-значимият български книжовник и основател 
Търновската книжовна школа през ХІV в.  

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Информационни технологии. Изпълнява зада-

чи, свързани с търсене и обработване на инфор-
мация по определени теми в интернет.

Изобразително изкуство. Усвоява знания за 
българското художествено наследство в периода 
VІІ – ХVІІ век. Търси европейски контекст на 
българското културно наследство през вековете.

Музика. Придобива знания за музикални явления и 
личности  –  Йоан Кукузел в православната музика.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 44)  развива 
уменията на учениците за работа със схема. За-
дача 2 е свързан с иднетифициране на паметници 
на средновековната българска култура. Задача 3 
(стр. 45) развива  умението за анализ на писмен 
исторически източник. Задача 4 изисква от уче-
ниците да попълнят пропуски в текст.
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Тема 3. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ 
СВЯТ (XII – XV в.). 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (XII 
– XIV в.)

УРОК 32. ЦЪРКВАТА И РЕЛИГИЯТА В 
ЖИВОТА НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ЧОВЕК

Вид на урока: за нови знания

• Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че разберат, че  християнската 
религия оказва силно влияние върху мисленето и 
културата на хората през Средновековието.

Задачи. Учениците да 
• разберат, че в Европа съществуват паралел-

но два различни типа християнство: католицизъм 
и православие. 

• разберат, че в Европа през ХІІ – ХV в. най 
– широко разпространени са т.нар. дуалистични 
ереси

• осмислят, че църквата прилага различни 
средства за борба с ересите, но въпреки жесто-
ките мерки те продължават да съществуват през 
цялото Средновековие.

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Учителят може да започне урока като насочи 

вниманието на учениците към темата за рели-
гиите, която винаги е вълнувала човечеството. 
Обяснява, че религията е мироглед и поведение, 
основани върху вярата в нещо свръхестествено, 
в божествени сили; вероизповедание. Разказът 
на учителя продължава с обяснението, че всич-
ки държави в Европа през Средновековието са 
християнски. В Европа и Близкия изток христи-
янството съществува в двете си разновидности: 
католицизъм и православие. Учителят представя 
основните различия между тях и възлага на уче-

ниците да попълнят таблицата в задача 1 (стр. 44)  
на учебната тетрадка.  В края на урока разкажете 
за разпространението на дуалистичните ереси, 
които се разпространяват на Изток, а от там и 
във Византия и България. Акцентирайте върху 
най – известната ерес в средновековна България 
– богомилството. Обяснете, че царете и църква-
та свикват антиеретически събори. На Запад за 
борбата с ересите Папството също прилага раз-
лични средства. Срещу еретическите области се 
провеждат специални кръстоносни походи. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 44) развива 
уменията на учениците запопълване на таблица. 
Задача 2 е свързан с попълване на кръстословица.
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Тема 4. БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 
ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV – 
XVII в.)

УРОК 33. ОСМАНСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА 
СИСТЕМА

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да се запознаят с устройството на Осман-
ската империя

Задачи. Учениците да 
• разберат, че през XV и ХVІ в. Османската 

империя осъществява огромни по размер завое-
вания. 

• разберат, че османската държава е силно 
централизирана с многоброен чиновнически апа-
рат и силна армия

• осмислят, че през XVII в. Османската империя 
започва да изостава икономически от Европа.

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока учителят провежда беседа 

с учениците и им задава въпросите Кога и къде 
османските турци създават своя държава? Кой ос-
новава държавата? Кога България е завладяна от 
османските турци? Кога е завладяна и останалата 
част от Балканския полуостров? Проследява се те-
риториалното разширение на държавата по картата 
на стр. 104 в учебника. Възлага се на учениците да 
работят по задача 1 (стр. 49) от учебната тетрадка. 
Управлението на тази огромна държава с разноро-
ден състав от население било трудно дело, поради 
което била необходима политика на централиза-
ция, добре поддържана военна машина и военно 
– феодална система на земевладение. Обяснява се 
устройството на Османската империя, като се под-

чертава върховната власт на султана. Разяснява се 
военната организация, като се набляга на факта, 
че тя е причина за големите османски  завоевания. 
Спахиите и еничарите се посочват като гръбнак на 
османската военна мощ. Решава се задача 2 (стр. 
49) от учебната тетрадка, в която срещу съответна-
та характеристика се отнася  конкретния вид вой-
ска.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Български език и литература. Чрез разширя-

ване обхвата на използваните понятия обогатява 
езиковата култура  –  разбиране на смисъла.

География и икономика. Развива умения за ра-
бота с географска/историческа карта. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 49)  развиват 
уменията на учениците заработа с историческа 
карта. Задача 2 изисква от учениците да напишат 
срещу съответната характеристика конкретния 
вид  османска войска.
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Тема 4. БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 
ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV – 
XVII в.)

УРОК 34. СЪПРОТИВА СРЕЩУ 
ОСМАНСКАТА ВЛАСТ: БЪЛГАРСКИТЕ 
ВЪСТАНИЯ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че българите не се примиряват 
с неравноправното си положение под османска 
власт и подкрепят воюващите срещу Османска-
та империя християнски сили, като се вдигат на 
въстания.

Задачи. Учениците да 
• разберат, причините засъпротивата на бъл-

гарите срещу османската власт
• посочат различните форми на съпротива: 

мирна и въоръжена
• осмислят, че въстанията на българите през XV 

– XVII век са обвързани с действията на християн-
ските държави срещу Османската империя

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Съществуват различни варианти за начало на 

урока. Един от тях е провеждането на беседа за 
Османската политическа система. Учителят започ-
ва разказа си по урока като представя мястото на 
българите в османската държава. Акцентира върху 
това, че те имат статут на рая и обяснява значението 
на понятието. Представя ограниченията, на които 
са подложени българите и принизеното положение, 
в което се намират. Набляга върху кръвния данък и 
ожесточената съпротива срещу него. 

Българските въстания в периода XV – XVII 
век може да се представят във вид на таблица със 

следните показатели: година, място на избухва-
не, ръководители, цел, последици. Извеждат се 
причините за неуспеха на въстанията. 

 
Контрол: индивидуални отговори и решаване 

на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Български език и литература. Обогатява пис-

мената култура на учениците.
География и икономика. Развива умения за ра-

бота с географска/историческа карта. 
Математика. Развива умения за изчисляване, 

работейки с линия на времето.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 50)  развива 
уменията на учениците за работа със схема. За-
дача 2 развива уменията на учениците за работа 
с линия на времето. Задача 3 изисква от учени-
ците да напишат обръщение от името на воево-
дата Карпош, с което искат да привлекат пове-
че участници във въстанието срещу османската 
власт. Задача 4 (стр. 51)  е свързана с попълване 
на пропуски в текст.
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Тема 4. БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 
ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV – 
XVII в.)

УРОК 35. СЪПРОТИВА СРЕЩУ 
ОСМАНСКАТА ВЛАСТ: ХАЙДУТИТЕ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да се запознаят с хайдутството като форма 
на съпротива срещу османската власт

Задачи. Учениците да 
• разберат, причините за появата на хайдут-

ството
• описват хайдутската дружина
• оценят ролята на хайдутството 

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока се провежда мозъчна ата-

ка за положението на раята в Османската импе-
рия. На база на обобщената информация се ор-
ганизира беседа за българските въстания. След 
това следва разказ на учителя за хайдутството. 
Учителят обаснява, че по време на войните на 
османците с християнските държави хайдутите 
се борят за освобождението на България. В ос-
таналото време те са народни отмъстители. Оп-
исва се  хайдушката дружина по следния план: 
численост, въоръжение, ръководител, знамено-
сиц, знаме, морал, цел. След това се представят 
техните действия през XV – XVII век. В края на 
урока се обръща внимание на отношението на 
българите  към хайдутите.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Литература. Съпоставя исторически събития 

и тяхното пресъздаване във фолклорни тексто-
ве (напр. „Даваш ли даваш, Балканджи Йово“, 
песни за Крали Марко и др.)

Информационни технологии. Изпълнява зада-
чи, свързани с търсене и обработване на инфор-
мация по определени теми в интернет. 

Учебна тетрадка. Задачи 1 и 2 (стр. 52)  раз-
виват уменията на учениците за анализ на исто-
рически извор. Задача 3 (стр. 53)  е свързана с  
проучване на имената на жени войводи и описва-
не на биографията на една от тях.
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Тема 4. БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 
ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV – 
XVII в.)

УРОК 36. ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ В 
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да разберат, че в българските земи след 
османското завоевание настъпват демографски 
промени

Задачи. Учениците да 
• разберат, българите са едни от най – много-

бройните християнски поданици на Османската 
империя.

• описват промените настъпили в облика на 
градовете

• представят преселванията на българи вън от 
българските предели

• разберат, че през XV – XVII в. в българските 
земи се настаняват големи групи мюсюлмани.

Умения: работа с историческа карта, анализ 
на илюстрации и исторически извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Урокът започва с беседа за селото и градът в 

българските земи. Учителят представя с помощта 
на карта местата, където се преселват българи 
по време на османското завоевание и последва-
лите избухнали въстания. Акцентира се и върху 
това, че през XV – XVII в. в българските земи се 
настаняват големи групи мюсюлмани, което води 
до конфликти с българите.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Информационни технологии. Изпълнява зада-

чи, свързани с търсене и обработване на инфор-
мация по определени теми в интернет. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 54)  развиват 
уменията на учениците за създаване на кратък 
писмен отговор на исторически въпрос със зада-
дени опори. Задача 2 е занимателна за учениците 
и е свързана с  откриване а местата, където се пре-
селват българи по време на завоевателните похо-
ди и последвалите въстания. Задача 3 (стр. 55) има 
за цел да провери наученото от урока. Задача 4 
изисква учениците да разпознаят представители-
те на различните етническите групи, настанени в 
българските земи през XV – XVII век.
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Тема 4. БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 
ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV – 
XVII в.)

УРОК 37. КОНТАКТИ И КОНФЛИКТИ 
ВЪВ ВСЕКИДНЕВИЕТО

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: учени-
ците да разберат, че падането на България под 
османска власт води до редица конфликти, но и 
до неизбежни контакти и взаимни влияния между 
завоевателите и местното българско население.

Задачи. Учениците да 
• разберат, българите са едни от най – много-

бройните християнски поданици на Османската 
империя.

• описват промените в поминъка на българите 
в резултат на османското завоевание

• представят дискриминационните действия 
на османската власт и мюсюлманските жители 
спрямо българите християни.

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока учителя представя попада-

нето на българите под властта на Османската им-
перия и превръщането им в неравноправна част от 
поданиците на султана. Акцентира върху ролята на 
семейството и рода за съхраняването на българска-
та  народност. Чрез решаването на задача 1 от учеб-
ната тетрадка и с помощта на учебника учениците 
откриват примери за всекидневни контакти между 
българите и завоевателите, както и резултатите от 
тях. Подчертава се , че различните религии водят 
до пречки в общуването между българи и мюсюл-
мани. След това се очертават дискриминационните 
действия на османската власт и мюсюлманските 
жители спрямо българите християни. 

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Информационни технологии. Изпълнява зада-

чи, свързани с търсене и обработване на инфор-
мация по определени теми в интернет. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 56)  изисква 
от учениците да дадат примери за всекидневни 
контакти между българите и завоевателите, как-
то и резултатите от тях. В задача 2 учениците 
трябва да посочат примери за дискриминация на 
османската власт спрямо българите християни. 
Задача 3 (стр. 57)  развива уменията на ученици-
те за анализ на исторически извор.
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Тема 4. БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 
ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV  
–  XVII в.)

УРОК 38. БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА XV – 
XVII В.

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да разберат, че османското завоевание 
влошава условията за развитие на българската 
култура.

Задачи. Учениците да 
• разберат, че манастирите стават основни 

средища на българския културен живот
• осмислят, че българската култура придобива 

народен характер
• представи развитието на устното народно 

творчество

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ, мултимедийна презентация и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; новият исторически атлас за 6. клас на 
„Издателство АТЛАСИ“; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока учителят насочва вни-

манието на учениците към последиците от ос-
манското завовевание. Прави се преход към 
развитието на културата през XV – XVII в. 
подчертава се, че нейни творци стават обик-
новени монаси и образовани българи. Те пре-
писват книги, строят църкви, рисуват икони и 
стенописи. Разказът на учителя продължава с 
представяне на центровете  на българското кул-
турно развитие – манастирите. В края на часа 
се посочва, че през този период с бурни тем-
пове се развива и устното народно творчество, 
наричано фолклор. С особена популярност се 
ползват юнашките, историческите и хайдуш-
ките песни. Основен герой в юнашките песни 
е Крали Марко, а в историческите песни – цар 

Иван Шишман. В хайдушките песни се възпява 
образа на войводи, хайдушката майка, гората.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Човекът и природата. Утвърждава активно 

отношение за опазване на паметниците на
миналото.
Изобразително изкуство. Развива умение за 

разбиране и оценяване на историческата стой-
ност на архитектурната среда. 

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 58)  изисква 
от учениците да прочетат откъса от юнашката на-
родна песен за Крали Марко и да отговорят на 
зададените въпроси. В задача 2 учениците трябва 
да потърсят и подберат информация в интернет 
за българската култура през XV – XVII век. За-
дача 3 (стр. 59)  развива уменията на учениците 
за анализ на исторически извор.
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Тема 4. БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 
ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV – 
XVII в.)

УРОК 39. ПРАВОСЛАВИЕТО – ОПОРА НА 
БЪЛГАРИТЕ

Вид на урока: за нови знания

Основна дидактическа цел на урока: уче-
ниците да разберат, че православната вяра пази 
българите от обезличаване и приемане на чужда 
вяра

Задачи. Учениците да 
• разберат, че манастирите играят важна роля 

за съхраняване на българския народ през XV – 
XVII в.

• осмислят, че битовото християнство позво-
лява на българите, без да са грамотни и начетени, 
да запазят своята религия

• оценят борбата на църквата срещу опитите 
да бъдат ислямизирани българите

Умения: анализ на илюстрации и исторически 
извори

Методи за преподаване и за учене: беседа, 
разказ и др.

Учебно-методически ресурси: учебник по 
история и цивилизации за 6. клас; електронен ва-
риант на учебника по история и цивилизации за 
6. клас; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Провежда се беседа за последиците от осман-

ското завоевание. Подчертава се унищожаване-
то на Търновската патриаршия и подчиняването 
на нейните територии на гръцката патриаршия в 
Цариград. След това се обяснява ролята на ма-
настирите в запазване на християнската религия. 
Учителят трябва да насочи вниманието на уче-
ниците върху борбата на църквата срещу опити-
те за ислямизиране на българите. Акцентира се 
върху примерите за български светци новомъче-
ници за християнската вяра – Свети Георги Нови 
Софийски и Св. Никола Нови Софийски.

Контрол: индивидуални отговори и решаване 
на задачите в учебника и учебната тетрадка.

Междупредметни връзки
Информационни технологии. Изпълнява зада-

чи, свързани с търсене и обработване на инфор-
мация по определени теми в интернет. Прилага 
умения за работа с Power Point.

Учебна тетрадка. Задача 1 (стр. 60)  развива 
уменията на учениците за анализ на исторически 
извор. Задача 2 развива умението за извличане 
на информация от изображение. Задача 3 (стр. 
61)  изисква от учениците да посочат причини за 
трудното съхраняване на православната тради-
ция в годините на османското владичество. За-
дача 4 е свързана с подбиране на информация в 
интернет за някой от известните български мана-
стири, процъфтявал през периода ХV – ХVІІ в. и 
представяне с кратък текст.
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ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО НИВО
Първа група

1. Кое събитие поставя началото на Средновековието? (1 т.)
А) появата на писмеността 
Б) възникването на християнството
В) преместването на столицата на Римската империя в Константинопол
Г) падането на Западната Римска империя

2. При кой владетел Франкската държава приема християнството? (1 т.)
А) Хилдерих Б) Хлодвиг В) Карл Мартел Г) Карл Велики

3. Кое от изброените събития НЕ се е случило през IX век? (1 т.)
А) покръстването на българите
Б) посрещане на Кирило-Методиевите ученици в България
В) Църковно-народният събор в Преслав 
Г) превземането на Преслав от войските на византийския император Йоан Цимисхий 

4. С кое събитие свързвате изображението? (1 т.)
А) покръстването на франките
Б) коронацията на Карл Велики за император
В) пристигането на Кирил и Методий във Великоморавия
Г) християнизацията на българската държава

5. Кой съм аз? Разпознайте историческите личности по дадените описания. (3 т.)
А) Аз съм внук на Карл Мартел. Прекарах голяма част от управлението си във военни походи. Зна-

чително разширих територията на франкската държава. До 800 г. успявах да завладея всички земи 
на някогашната Западна Римска империя без Британските острови и Испания. Поддържах изключи-
телно добри отношения с Папството. През 800 г. папа Лъв ІІІ ме коронова за „римски император“.

........................................................
Б) Аз помагнах на сваления византийски император Юстиниан ІІ да си върне престола. За бла-

годарност той ми отстъпи областта Загоре. През зимата на 717 – 718 г. моите войски участваха 
в разгрома на арабската армия, обсаждаща Константинопол. По този начин страната ми изигра 
решаваща роля за спасяването на Европа от арабското нашествие.

........................................................
В) Аз съм третият син на княз Борис I. По време на моето управление България изживя своя 

най-голям политически и културен разцвет, известен като като Златен век. 
Водих продължителни войни срещу Византия. Намесих се във вътрешните дела на сръбската 

държава. Сърбите разбраха, че не могат да ми се противопоставят и признаха върховенството 
ми. Направих опит да превзема Константинопол. Моята цел беше България да замести Византия в 
ролята ú на център на православния свят.

........................................................
6. Изберете подходящо заглавие за картата.  (1 т.)
А) Въстанията на българите през ХVІ – ХVІІ в.
Б) Първите четири кръстоносни похода
В) Османското нашествие на Балканите
Г) Разпространение на хайдутството по българските 
земи през  XVI – XVII в.
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7. Поставете знак V пред вярното твърдение и знак Х пред грешното. (5 т.)
А) След  смъртта на цар Иван Асен II българите са принудени да плащат данък на татарите.
Б) През 1371 г. на българския престол се възкачва цар Иван Александър.
В) Процесът на възникване на английския парламент започва с издаването на „Великата харта на 

свободите“ от крал Харолд.
Г) Иконите са преносими изображения на Христос, Богородица или християнски светци, рисувани 

върху дърво.
Д ) От времето на папа Инокентий III в началото на XIII в. се създава специален църковен съд, наре-

чен Генерални щати.

8. Кое събитие е описано в текста? (1 т.)
На 10 ноември 1444 г. кръстоносните войски на полско-унгарския крал Владислав III  и унгарския 

пълководец Янош Хуняди са победени от турските войски на султан Мурад II.  Полският крал е 
убит в битката.

А) Въстанието на Константин и Фружин Б) Чипровското въстание
В) битката при Варна Г) Карпошовото въстание

9. Напишете липсващото понятие в текста. (1 т.)

................................................................ са част от голямата тюркска общност. Нейна прародина е 

Централна Азия. От там тюрките в различни периоди се разселват към Северното Черноморие, Близ-

кия изток и Мала Азия. Тези, които се настаняват на земи, в които господства ислямът (напр. Ирак или 

Иран), още към XI в. стават мюсюлмани. Подгонени от монголските нашествия, някои тюркски пле-

мена се установяват в Северозападна Мала Азия. В края на XIII в. техният вожд Осман създава т.нар. 

Османски бейлик.

10. Подредете събитията в хронологичен ред. (4 т.)
А) Отон I е коронясан за император на Свещената римска империя
Б) Константинопол е завладян от османските турци
В) България пада под османско владичество
Г) Византия отхвърля кръстоносното владичество

   

11. Довършете твърденията като подчертаете верния вариант от предложените възможности: (4 т.)
А) Най-важните държавни учреждения в Османската империя се ръководят от кадии/везири.
Б) Цар Иван Асен II побеждава Теодор Комнин в битката при Одрин/Клоконтица.
В) В центъра на по-големите градове обикновено има закрит пазар, наречен  безистен/задруга.
Г) Първият споменат в изворите хайдушки войвода се казва Мануш/Радич.

Скала за оценяване:

Точки До 9 т. 10 – 13 т 14 – 17 т. 18 – 20 т. 21 – 23 т.

Оценка Не е доста-
тъчно

Можеш и по-
добре

Добре Много добре Отлично
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ИЗХОДНО НИВО
Втора група

1. Европейското средновековие обхваща периода: (1 т.)
А) IV – VII век Б) IV – XVII век В) I – XV век Г) V – XV век

2.Кой княз е създателят на Киевска Русия? (1 т.)
А) Светослав Б) Олег В) Владимир Велики Г) Томислав

3. Кое от изброените събития се е случило през XII в.? (1 т.)
А) избухва Стогодишната война
Б) папа Урбан II свиква църковен събор в град Клермон
В) въстанието на Асеневци
Г) рицарите от Четвъртия кръстоносен поход превземат Константинопол

4.Кое събитие е представено на изображението? (1 т.) 
А) коронацията на Карл Велики за император 
Б) покръстването на франките
В) хан Аспарух минава Дунава
Г) княз Борис I посреща учениците на Кирил и Методий 

5. Кой съм аз? Разпознайте историческите личности по дадените описания. (3 т.)
А) Аз съм един от водачите на IV кръстоносен поход. След като рицарите превзеха Константи-

нопол и свалиха византийския император Алексий V, бях обявен за първи император на Латинската 
империя. На този пост не успях да направя много, тъй като още през април 1205 г. бях пленен от цар 
Калоян.

........................................................
Б) Аз съм един от най-великите владетели на средновековна България. С умели политически ходове 

и с пълководческите си умения превърнах страната в най-могъщата държава в Югоизточна Европа. 
През месец март 1230 г. разгромих войските на епирския владетел Теодор Комнин край с. Клокот-
ница. След тази победа под моята власт попаднаха обширни територии в Македония, Албания и 
Северна Гърция. Границите на България опираха на три морета: Черно, Бяло и Адриатическо.

........................................................
В) Аз организирах селско въстание. Прогоних татарите и разгромих царските войски. Превзех 

столицата Търново и се провъзгласих за цар. Така станах единственият селски цар в средновековна 
Европа. Водих непрекъснати войни с византийци, татари и с недоволните от моето управление бо-
ляри. През 1280 г. бях принуден да избягам при татарите.

........................................................

6. Изберете подходящо заглавие за картата. (1 т.)
А) Въстанията на българите през XVI- XVII в.
Б) Османската империя през XVI в.
В) кръстоносните походи 
на Владислав III Варненчик
Г) Османската империя през XIV в.
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7. Отметнете с „V” характеристиките, които се отнасят за еничарите в Османската империя. (5 т.) 

А) За издръжката си те получават от държавата земи. 

Б) Единствената им задача е да служат на султана. 

В) Те са конна войска.

Г) Живеят  в отделните области на страната.

Д) Те се набират, като от християнските семейства в империята се вземат най-силните и 
красиви момчета.

8. Кое събитие е описано в документа? (1 т.) 
„Три дни върлуват победителите из опожарения град. „Защитниците на вярата“ ограбват църк-

ви и дворци, складове и домове… без жал претопяват златните съкровища и статуи на кюлчета. 
Монаси ограбват великия храм „Света София“... Знатните сеньори не остават по-назад... От тях-
ната алчност се възмущават дори обикновените кръстоносци.”

А) завладяването на Константинопол от османските турци
Б) завладяването на Търново от османските турци
В) завладяването на Константинопол от латинските рицари
Г) битката при Варна

9. Напишете липсващото понятие в текста. (1 т.)

„................................. са жителите на Скандинавия през Средновековието.. Отличават се с изключи-

телна смелост. Славят се като отлични корабостроители и мореплаватели. През VI–XI в. нападат много 

земи и ги ограбват; стигат чак до Северна Америка. Често нахлуват в днешните руски и украински земи 

и са известни с названието „варяги“.”

10. Подредете събитията в хронологичен ред: (4 т.)
А) Въстанието на Ивайло
Б) Османските турци стъпват за пръв път на Балканския полуостров
В) Въстанието на братята Асеневци
Г) Византия е унищожена от османските турци

   

11. Довършете твърденията като подчертаете верния вариант от предложените възможности: (4 т.)
А) Наследниците на Мохамед се наричат от халифи/везири.
Б) Филип Станиславов издава първата българска печатна книга с молитви, наречена „Абагар“/ „Сте-

матография”.
В) През 800 г. за император на франкската държава е коронясан Отон I/Карл Велики.
Г) Инициатор на Четвъртия кръстоносен поход е папа Инокентий III/ Григорий VII

Скала за оценяване:

Точки До 9 т. 10 – 13 т 14 – 17 т. 18 – 20 т. 21 – 23 т.

Оценка Не е достатъчно Можеш и по-добре Добре Много добре Отлично


