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Уважаеми колеги,
 
Авторският екип на ИК „АНУБИС“ ви предлага един стегнат, достъпен, добре илюстриран и лесен за 

използване учебен комплект по история и цивилизации за 7. клас. Той се състои от учебник в печатен и 
електронен вариант, учебна тетрадка и книга за учителя.

Учебникът представлява материализация на стратегията за постигане на държавните образователни 
стандарти по новата учебна програма в 7. клас. Той гарантира формирането на базови знания и умения, 
както и създаване на интерес у учениците към миналото и неговото системно изучаване. Учебният матери-
ал е представен в 43 учебни единици за нови знания, организирани в 4 раздела:

 ● Българско възраждане (ХVІІІ – ХІХ в.)
 ● България от Освобождението до края на Втората световна война
 ● България от 1944 до 1989 година
 ● България след 1989 година.

Учебникът предвижда провеждането на 8 урочни занятия за преговор и обобщение, 5 за контрол и 
оценка, както и 9 „исторически работилници“ за формиране и упражняване на специфични умения и ком-
петентности.

В уроците присъстват и няколко постоянни рубрики: 
 ● Помислете и отговорете – въпроси и задачи за самостоятелно затвърждаване на усвоените от 
учениците знания и умения 

 ● Вече научихте – кратко обобщение на най-същественото от урока
 ● Извори – текстове на извори и документи по конкретната тема.
 ● В края на учебника са поместени 3 приложения:
 ● Хронологични таблици
 ● Речник на новите понятия
 ● Списък на държавните ръководители на България от 1879 до 2017 г.

Електронният вариант на учебника съдържа подходящи интерактивни материали по всички теми, 
даващи възможност вие да преценявате кои ще са най-подходящи за развиване на специфичните умения на 
вашите ученици за работа със съвременните средства на информационните технологии.

Учебната тетрадка обхваща всички теми за нови знания от учебното съдържание и е подходяща за 
работа в клас, за самоподготовка и изпълнение на домашна работа. Към всеки урок са предвидени разно-
образни по характер и съобразени с възможностите на учениците задачи, имащи за цел да ви помогнат да 
постигнете очакваните резултати.

Надяваме се да ви бъдем полезни и с настоящата Книга за учителя по история и цивилизации за 7. 
клас. В нея освен примерно годишно разпределение и разработки на уроците за нови знания се съдържат и 
тестове за определяне на входното и на изходното ниво на учениците.

Авторите
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Училище  Град 

 Утвърждавам: 

 Директор: 
  (име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

през учебната /  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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№ по 
ред

Уч.
седмица

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

1 2 3 4 5

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

1. 1 Какво знаем за 
средновековната епоха

ПО по 2 часа Актуализира знания и умения по история 
и цивилизации за 6. клас

2 2 Проверка на входното 
равнище

КО 1 уч.час Проверка на знанията и уменията, 
формирани в 6. клас

3 2 Периодизация на 
историята

У 1 уч. час Използва хронологични и 
пространствени ориентири при 
определяне на епохата на Българското 
възраждане и европейското Ново време.

4 3 Историята и документите 
за миналото

У 1 уч. час Различава видовете писмени източници. 

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ (XVIII – XIX)

5 3 1. Новото време и 
българите

НЗ 1 уч. час Определя основните промени, които 
настъпват в българското пространство, 
европейските влияния и реформи в 
Османската империя.

6 4 2. Първите будители – 
Паисий Хилендарски и 
Софроний Врачански

НЗ 1 уч. час Познава идеята за национална българска 
идентичност в новото време

7 4 3. Новото българско 
училище

НЗ 1 уч. час Описва и определя промените, 
настъпили в българското образование и 
просвета
Извлича информация от карта.

8 5 4. Движение за независима 
българска църква

НЗ 1 уч. час Описва и обяснява духовните промени 
сред българите, настъпили в епохата 
на Възраждането. Познава основните 
белези на българската нация.

9 5 Историческа 
работилница: 
Възраждането на духа. 
Самостоятелно съставяне 
на писмен текст

У 1 уч. час Извлича информация от различни 
исторически източници за възраждането 
на българския дух.
Изработва разширен план, създава 
кратък писмен отговор на исторически 
въпрос със зададени опори.

10 6 5. Начало на организирано 
националноосвободително 
движение

НЗ 1 уч. час Познава борбите на българите през 
първата половина наа XIX век.
Описва делото и приноса на Г. Раковски 
за националната революция на българите.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/ или 

по раздели
Заб.

6 7 8 9

Беседа, устна 

Входящ тест

Усвоява основни техники на историята. 
Развива умения за разпознаване на 
исторически периоди.

Беседа, индивидуална

Развива умения за извличане на информация 
от писмения източник.

Беседа, индивидуална
качествена, цифрова

Българско 
възраждане

Усвоява основни техники на историята. 
Развива умения за характеристика 
на историческия период. Разбира 
многообразието на промените в българското 
общество.

Беседа, разказ в малки групи
качествена, цифрова

Развива умения за работа с текст. Развива 
умения за характеристика на историческа 
личност.

Беседа, разказ
качествена, цифрова

Светско 
образование, 
читалище, 
интелигенция

Работи с различни източници на 
информация. Развива умения за работа с 
географска/историческа карта.

Беседа, разказ, индивидуална 
качествена, цифрова

Велики сили, 
екзархия, нация

Развива умения за ориентиране по картата 
на България и Балканския полуостров. 
Развива умения за характеристика на 
личност или културен паметник. 

Беседа, интерактивни методи
индивидуална, качествена 
цифрова

Усвоява основни техники на историята. 
Усвоява умения за съставяне на кратък 
писмен отговор по исторически въпрос по 
зададени опори.

Беседа, работа в малки групи
индилидяална
групова
качествена

Национална 
революция

Развива умения за ориентиране по карта и 
локализиране на борбите на българите. 
Развива умения за характеристика на 
историческа личност.

Беседа, разказ
индивидуална, качествена 
цифрова
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№ по 
ред

Уч.
седмица

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

1 2 3 4 5

11 6 – 7 6. Българско 
националноосвободително 
движение (1869 – 1875 г.)

НЗ 2 уч. час Познава личностите на българската 
освободителна революция: идеи, пътища, 
организации.

12 7 – 8 7. Априлско въстание 
(1876 г.)

НЗ 2 уч. час Описва подготовката и протичането на 
самото въстание. Познава личностите, 
участвали във въстанието. Познава 
отзвука на въстанието в различните 
европейски държави.

13 8 – 9 8. Руско-турска 
освободителна война

НЗ 2 уч.час Подрежда в хронологичен ред основните 
сражения. Познава и свързва личности с 
дадените исторически събития. 
Използва пространствени ориентири за 
обяснение на исторически факт.

14 9 Историческа 
работилница: Защитата 
на Шипченския проход 
(август 1877 г.). Работа 
с различни исторически 
източници

ПД 1 уч. час Извлича информация от писмени 
документи, карти, изображения, схеми.

15 10 9. Стопански промени 
през XVIII – XIX в.

НЗ 1 уч. час Описва и обяснява стопанските промени 
в българското пространство и общество, 
настъпили в периода на Възраждането.

16 10 10. Промени в 
българското общество 
през Възраждането

НЗ 1 уч. час Дава примери за ролята на българската 
буржоазия в развитието на българското 
общество, икономика, духовност, нация.

17 11 11. Светът на 
възрожденските българи

НЗ 1 уч. час Познава и описва традициите и 
иновациите във всекидневния живот 
на българите, празниците, ценностната 
система, съжителството с други 
общности.

18 11 12. Българската култура 
през Възраждането

НЗ 1 уч. час Описва влиянието на европейските идеи 
върху българската култура, като при това 
разпознава нейните изконни традиции.
Познава деятели на българската култура 
от епохата на Възраждането.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/ или 

по раздели
Заб.

6 7 8 9

Усвоява умения за работа с различни 
източници: художествена литература, 
интернет. 
Установява синхронност между събития, 
процеси и личности.

Беседа, разказ, интерактивни 
методи
индивидуална, качествена 
цифрова

Развива умения за ориентиране по карта. 
Развива умения за характеристика на 
историческа личност.
Извлича информация от исторически текст.

Беседа, разказ, интерактивни 
методи
индивидуална, групова 
качествена, цифрова

Развива умения за географско/историческа 
карта. 
Проследява действията на руската армия и 
българското опълчение на картата. Усвоява 
умения за разработване на презентация по 
зададен момент от войната.

Беседа, разказ, интерактивни 
методи
Групово, индивидуално 
качествена, цифрова

Работи с различни източници на 
информация (художествена литература, 
видеофилми, интернет, справочници)
Усвоява умения за изработване на 
презентация, на свързване на текст с 
изображение.

Беседа, разказ, презентация,
работа в групи 
индивидуална

Реформи, 
модернизация

Познава стопанската модернизация в 
българските село и град.

Беседа, разказ
индивидуална, качествена 
цифрова

Буржоазия Развива умения за извличане на информация 
от документ. Анализира и развива умение за 
работа с изображение.

Беседа, разказ
индивидуална, качествена 
цифрова

Развива умения за съставяне на родословно 
дърво.
Разработва презентации.

Беседа, интерактивни методи 
разказ

индивидуална, качествена 
цифрова

Работи с различни източници на 
информация (художествена литература, 
изображения, интернет).
Разработва презентации.

Беседа, презентации
индивидуална 
качествена, цифрова
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№ по 
ред

Уч.
седмица

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

1 2 3 4 5

19 12 Историческа 
работилница: Българска 
възрожденска къща. 
Анализ на архитектурен 
паметник

У 1 уч. час Извлича информация от писмени 
документи, изображения.

20 12 Българското възраждане ПО 1 уч. час Очакваните знания, умения и 
компетентности от раздела

БЪЛГАРИЯ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

21 13 13. Възникване на 
българския национален 
въпрос

НЗ 2 уч. час Познава причините за възникването на 
българския национален въпрос. 
Дава примери за съпротива на българите 
срещу решенията на Берлинския конгрес.
Очертава разделянето на българските 
земи според Берлинския конгрес.

22 14 14. Възстановяване и 
изграждане на Княжество 
България

НЗ 1 уч. Час Описва ролята на Русия и Великите сили 
в изграждането на Княжество България.
Познава основните права и задължения 
на гражданите съгласно Търновската 
конституция.

21 14 15. Съединението на 
Източна Румелия с 
Княжество България и 
неговата защита

НЗ 1 уч. Час Разбира значението на Съединението 
като успех на българското общество за 
решаване на националния въпрос.
Обяснява причините за сръбско-
българската война.

24 15 Историческа 
работилница: От Сан-
Стефано до Берлин. 
Анализ на историческа 
карта

У 1 уч. Час Извлича информация от карта.

25 15 16. България в края на 
XIX век

НЗ 1 уч. Час Обяснява различните схващания на 
политическите сили за развитие на 
страната. Описва намесата на Русия в 
българския политически живот.

26 16 17. Признаване на 
независимостта на 
България

НЗ 1 уч. Час Познава основните икономически и 
политически фактори, които водят до 
признаването на независимостта.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/ или 

по раздели
Заб.

6 7 8 9

Работи с различни източници на 
информация. 
Развива умения за свързване на текст с 
изображение.

Беседа, разказ, презентация
индивидуална, групова

Развива умения за работа с карта, умее да 
чертае линия на времето.
Усвоява основните исторически техники.

Групова, индивидуална 
качествена

Български 
национален въпрос

Развива умения за работа с географска/
историческа карта.
Развива умения за работа с документ и 
анализиране на извлечената информация. 
Развива умения за работа с изображения 
– обяснява символите на фигурите от 
литографията в урока.

Беседа, разказ, 
работа в малки групи
качествена

Конституция, 
парламентарни 
избори, държавни 
институции

Осъзнава съпричастието на българските 
възрожденци в изграждането на свободна 
България.
Изгражда политическа култура.
Развива умения да установява синхронност 
между процеси, събития и личности.

Беседа, разказ
индивидуална
качествена
цифрова

Усвоява основни техники на историята. Беседа, презентация
индивидуална, качествена
цифрова

Усвоява основни техники на историята. 
Използва знания по география.

Беседа, разказ, работа в малки 
групи
индивидуална
групова
качествена

Политическа 
партия, преврат, 
опозиция

Развива умения за анализ на писмен 
документ. Развива умение за разбиране 
и оценяване дейността на определена 
политическа фигура.

Беседа, разказ
индивидуална, групова 
качествена

Развива умения за анализ на документ. Беседа, разказ
индивидуална, качествена 
цифрова
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№ по 
ред

Уч.
седмица

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

1 2 3 4 5

27 16 Историческа 
работилница: „Обединена 
България“, анализ на 
изображение

У 1 уч. Час Установява синхронност или 
асинхронност между събития, процеси и 
личности. 

28 16 18. Българите извън 
пределите на свободна 
България

НЗ 1 уч. час Познава политиката на съседните 
държави към българското население, 
останало в техните предели. 
Описва дейността на ВМРО.
Използва пространствени ориентири 
при описание на Илинденско-
Преображенското въстание.

29 17 19. Балканските войни за 
национално обединение

НЗ 2 уч. час Познава причините за участието на 
България във войните.
Познава най-значимите военни действия. 
Обяснява основните характеристики на 
националната катастрофа.

30 18 Оформяне на срочните 
оценки 

КО 1 уч. час Очаквани знания, умения и 
компетентности от предишните раздели.

31 18 20. България в Първата 
световна война

НЗ 1 уч. час Познава причините за участието на 
България във войната.
Описва последствията за България от 
войната.
Извлича информация от различни 
исторически източници.

32 19 Историческа 
работилница: Войните 
на България: от победата 
към покрусата. Изготвяне 
на презентация

У 1 уч. час Търси и подбира информация по зададени 
показатели за героизма, личностите, 
събитията чрез ИКТ.

33 19 21. България в периода 
между двете световни 
войни

НЗ 1 уч. час Дава примери и обяснява действията на 
политическите сили в страната.
Познава политическите лидери през 
посочения период.
Установява синхронност между събития, 
процеси и личности.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/ или 

по раздели
Заб.

6 7 8 9

Развива умения да свързва и анализира 
исторически събития с изображение.

Беседа, интерактивни методи
индивидуална, групова 
качествена, цифрова

Усвоява основните техники на историята. Беседа, разказ
индивидуална, качествена 
цифрова

Национална 
катастрофа

Развива умения за работа с географска/
историческа карта. Работи с различни 
източници на информация.

Беседа, разказ
работа в малки групи
качествена
цифрова

Цифрова

Усвоява основните техники на историята. Беседа, разказ
интерактивни методи
качествена
цифрова

Развива умения за работа с разнообразни 
източници: исторически справочници, 
интернет, художествена литература, 
изображения.

Беседа, разказ
индивидуална
групова
качествена
цифрова

Развива умение за разбиране и оценяване 
на историческите събития в страната през 
посочения период.

Беседа, разказ
индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№ по 
ред

Уч.
седмица

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

1 2 3 4 5

34 20 22. България в годините 
на Втората световна война

НЗ 2 уч. час Разбира зависимостта на България 
от Германия, което определя нейната 
ориентация във войната.
Дава примери за историческия опит 
на България от предходните войни в 
стремежа за извършване на национално 
обединение. 
Разбира ролята на България за 
спасяването на еврейското население.

35 21 Историческа 
работилница: 
Генеалогията – 
родословията на известни 
личности и на вашето 
семейство. Изработване 
на родословно дърво

ПД 1 уч. час Описва историята на своя род. 
Дава примери за постижения на 
представители на рода.

36 21 23. Развитие на 
българското стопанство 
след Освобождението

НЗ 1 уч. час Посочва примери за ролята на държавата 
в модернизирането и стопанското 
развитие на страната.

37 22 24. Модернизация на 
българското общество

НЗ 1 уч. час Дава примери и обяснява промените, 
настъпили в начина на живот и 
развитието на селищата в резултат на 
модернизацията.
Посочва примери за съхраняване на 
традициите.

38 22 25. Българската култура 
след Освобождението

Нз 1 уч. час Познава видни личности, представители 
на българската култура.
Разпознава образците на българското 
изкуство.
Посочва промените в българското 
образование.

39 23 Преговор и обобщение: От 
Освобождението до края 
на Втората световна война

ПО 2 уч. час Очаквани знания, умения и 
компетентности от II раздел

40 24 Контрол: От 
Освобождението до края 
на Втората световна война

КО 1 уч. час Очаквани знания, умения и 
компетентности от II раздел
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/ или 

по раздели
Заб.

6 7 8 9

Авторитарна власт Развива умение за работа с разнообразни 
източници.

Беседа, разказ, интерактивни 
методи
индивидуална
групова
качествена
цифрова

Развива умения за основни техники на 
историята: работа с текст, извличане на 
информация от статии, изображение, 
информатори.

Беседа
Индивидуална
Качествена
Цифрова

Усвоява основните техники на историята. Беседа
Интерактивни методи
Индивидуална
качествена
Цифрова

Развива умения за извличане на информация 
от различни източници.

Беседа, интерактивни методи
Индивидуална
качествена
цифрова

Развива умения за съставяне на описание на 
картина.
Умение за съставяне на презентация по 
зададена тема.

Беседа, интерактивни методи
Индивидуална
качествена
цифрова

Установява синхронност между събития и 
личност.

Беседа, разказ
групова, индивидуална

Тест Цифрова



16

№ по 
ред

Уч.
седмица

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

1 2 3 4 5

БЪЛГАРИЯ ОТ 1944 ДО 1989 ГОДИНА

41 24 26. Политически промени 
в България (1944 – 1948 г.)

НЗ 1 уч. час Определя ролята на Великите сили за 
политическата ориентация на България.
Познава настъпилите политически 
промени в страната.
Проследява пътя на комунистическата 
партия към пълната власт.

42 25 27. Московското 
примирие и Парижкият 
мирен договор

НЗ 1 уч. час Описва международната обстановка след 
Втората световна война.
Познава и анализира клаузите за 
България на Парижкия мирен договор.
Използва пространствени ориентири при 
определяне териториите на България след 
Втората световна война.

43 25 28. Периодът на 
сталинизъм и налагане 
на съветски модел (1948 – 
1956 г.)

НЗ 1 уч. час Описва налагането на сталинизма в 
българския политически живот.
Определя основните характеристики на 
установения режим.
Познава личностите, участвали в 
политическата система.

44 26 29. България при 
управлението на Тодор 
Живков (1956 – 1989 г.)

НЗ 2 уч. час Определя и посочва положителните и 
отрицателните моменти в управлението 
на Тодор Живков.

45 27 Историческа 
работилница: Тодор 
Живков. Описание на 
историческа личност

У 1 уч. час Описва живота на историческата личност 
по зададени показатели (Тодор Живков).
Извлича информация от писмени 
документи, карти, изображения, схеми.

46 27 30. Външна политика на 
България в годините на 
Студената война

НЗ 1 уч. час Познава международната обстановка 
и мястото на България в периода на 
студената война. 

47 28 31. Икономиката на 
България (1944 – 1989 г.)

НЗ 1 уч. час Посочва основните характеристики на 
икономическия модел.
Търси и подбира примери за 
достиженията на българската икономика 
през посочения период.
Описва ролята на държавата за 
икономическото развитие на страната.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/ или 

по раздели
Заб.

6 7 8 9

Референдум, 
тоталитарна 
система

Усвоява основните техники на историята. Бесева, разказ
индивидуална
качествена
цифрова

Развива умения за работа с документ.
Развива умения за работа с географско/ 
историческа карта.

Беседа, разказ
индивидуална
качествена
цифрова

Комунистически 
режим, култ към 
личността

Развива умения за работа с различни 
информационни източници.
Усвоява характеристиките на процесите, 
които протичат в българския политически 
живот.

Беседа, разказ
индивидуална
качествена
цифрова

Развива умения за анализ на документи, 
изображения, схеми.

Беседа, интерактивни методи
индивидуална
качествена
цифрова

Развива умения за характеристика на 
известна личност или културен паметник.
Прилага умения за извличане на 
информация от различни видове източници.

Беседа
работа в групи
индивидуална
качествена

Източен блок Развива умения за анализ на документ.
Обяснява основните понятия, които са 
характерни за епохата.

Беседа, интерактивни методи
индивидуална
качествена
цифрова

Усвоява основните техники на историята. 
Изпълнява задачи, свързани с търсене и 
обработване на информация от различни 
източници по определена тема.
Прилага умения за изготвяне на 
презентация.

Беседа, интерактивни методи
Индивидуална
Качествена
Цифрова
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№ по 
ред

Уч.
седмица

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

1 2 3 4 5

48 28 32. Обществото в 
социалистическа 
България (1944 – 1989 г.)

НЗ 1 уч. час Описва живота на хората в страната, 
като използва различни исторически 
източници.
Определя положителните и 
отрицателните моменти от развитието на 
обществото.

49 29 33. Култура, образование, 
спорт

НЗ 2 уч. час Посочва достиженията на българската 
култура, образование и спорт.
Познава личностите, които прославят 
България в своята сфера на дейност.
Описва ролята на държавата за 
развитието на културата, образованието 
и спорта.

50 30 Историческа 
работилница: 
Историческата памет и 
съвремието. Изготвяне на 
презентация

ПД 1 уч. час Търси информация по зададени 
показатели за личности, паметници, 
исторически събития чрез ИКТ.

БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА

51 30 34. Трудният преход от 
тоталитарна държава към 
демокрация

НЗ 1 уч. час Посочва причините за рухването на 
комунистическия режим.
Описва политическите промени, 
настъпили в страната.
Определя основните проблеми на 
българското общество в края на ХХ век.

52 31 35. България по „пътя 
към Европа“

НЗ 1 уч. час Определя изискванията на България за 
присъединяване към ЕС.
Посочва задълженията на България като 
член на НАТО и ЕС.
Използва пространствени ориентири за 
локализирането на ЕС.

53 31 Историческа 
работилница: България 
по пътя към гражданско 
общество. Проектна 
дейност

ПД 1 уч. час Описва ролята на гражданското 
общество в съхраняване на българската 
памет в областта на културата.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/ или 

по раздели
Заб.

6 7 8 9

миграция Развива умения за анализ на официални 
и неофициални документи, анализ на 
пропаганден материал.
Извлича информация от различни 
източници.

Беседа, разказ, презентация
Индивидуална
качествена
цифрова

Развива умения за сравнителни 
характеристики.
Прилага умения за съставяне на 
презентация.
Изпълнява задачи, свързани с търсене 
и обработване на различни видове 
информация по зададена тема.

Беседа, разказ, интерактивни 
методи
индивидуална
качествена
цифрова

Усвоява основните техники на историята.
Изпълнява задачи, свързани с търсене и 
обработване на информация по определена 
тема в интернет.
Изготвя мултимедийна презентация по 
зададена тема.
Прилага умения за работа с Power Point.

Индивидуална, групова
качествена
цифрова

Усвоява основните техники на историята. Беседа, разказ
индивидуална
качествена
цифрова

Извличане на информация от карта.
Развива умения за анализ на изображения и 
символи.

Беседа, разказ, презентация
индивидуална
качествена
цифрова

,

Установява синхронност между събития, 
процеси, личности.
Показва умения за съставяне на 
презентация, извличане на информация от 
различни източници.

Беседа, презентация
индивидуална
групова
качествена
цифрова
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№ по 
ред

Уч.
седмица

Тема 
на урочната единица

Урочна 
единица

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

1 2 3 4 5

54 32 България от 1944 година 
до началото на  XXI век

ПО 1 уч. час Очакваните знания, умения и 
компетентности от раздела

55 32 България от 1944 г. до 
началото на XXI век

КО 1 уч. час Очаквани знания, умения и 
компетентности от раздела

56 33 Годишен преговор: Какво 
научихме по история в 7. 
 клас

ПО 2 уч. 
часа

Очаквани знания, умения и 
компетентности от всички раздели

57 34 Проверка за изходно ниво КО 1 уч. час Основни знания, умения и 
компетентности в края на 7. клас

58 34 Оформяне на годишните 
оценки

КО 1 уч. час Използва хронологични и 
пространствени ориентири при описание 
на исторически събития.
Описва характерни паметници на 
националната култура.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/ или 

по раздели
Заб.

6 7 8 9

Установява синхронност или асихронност 
между събития, процеси и личности.
Обяснява основни исторически понятия, с 
които работи и може да посочи примери за 
тях.
Различава важни последствия от събитията в 
българската история.

Беседа
работа в малки групи
индивидуална
групова
качествена
цифрова

Тест
цифрова

Установява синхронност или асихронност 
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, групова
индивидуална
качествена
цифрова

Тест
цифрова

Установява синхронност или асихронност 
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, индивидуална
качествена
цифрова
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ТЕСТ ЗА ВХОДНО НИВО

Първа група

1. Европейското средновековие обхваща периода от: (1 т.)
А) V – XV в. Б) VI – XV в.  В) VII – XVII в. Г) IX – XVII в.

2. Кой от посочените народи не участва във Великото преселение на народите? (1 т.)
А) хуни Б) българи  В) траки Г) германци

3. През коя година е сключен договорът, посочен в документа? (1 т.)
След като българите се настанили в земите на юг от Дунав, те се възгордели и започнали да 

нападат... земите, които били под ромейска власт. Принуден от това, императорът сключил 
мир с тях, като се съгласил да им плаща годишен данък за срам на ромеите.

Из „Хроника“, Теофан Изповедник, IX в.

А) 632 г. Б) 680 г. В) 681 г. Г) 705 г.

4. Кои три съсловия съставят западноевропейското общество? (1 т.)
А) благородници, духовници, селяни Б) рицари, търговци, селяни
В) книжовници, духовници, селяни Г) търговци, занаятчии, селяни

5. Кое събитие НЕ е поставено на линията на времето? (1 т.)

705 811 1014
А) Хан Тервел спасява Югоизточна Европа от арабското нашествие
Б) Хан Крум разбива войската на Никифор при Върбишкия проход
В) Византия завладява Източна България
Г) Битката при с. Ключ

6. Коя е правилната последователност на управлението на българските владетели? (1 т.)
А) Омуртаг, Борис, Петър, Тервел Б) Тервел, Омуртаг, Борис, Петър
В) Борис, Омуртаг, Тервел, Петър Г) Тервел, Омуртаг, Петър, Борис

7. Кое е представеното историческо събитие? (1 т.)
А) Победата на хан Крум над Никифор
Б) Покръстването на княз Борис
В) Смъртта на цар Самуил
Г) Пленяването на Балдуин

8. Коя двойка исторически личности НЕ са били съвременници? (1 т.)
А) княз Борис – папа Инокентий III Б) цар Петър – княз Светослав Киевски
В) цар Самуил – император Василий II Г) Иван Шишман –  султан Мурад
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9. С кое историческо 
събитие свързвате 
картата? (1 т.)
А) Великото преселение 
на народите
Б) Османското нашествие 
на Балканите
В) Първите четири 
кръстоносни похода
Г) Разпространението 
на исляма

Първи  кръстоносен поход (1095 – 1099)
Втори  кръстоносен поход (1147 – 1149)
Трети  кръстоносен поход (1188 – 1192)
Четвърти  кръстоносен поход (1202 – 1204)

католици
православни
мюсюлмани

голямо сражение
столица
град

10. Запишете понятието, което отговаря на даденото определение. (4 т.)

Средновековен пазар

Религиозно учение, което се отклонява от правилата 
на християнството, определени от църквата

Имение, което сеньорът предоставя на своя васал

Конник от османската армия

11. Поставете знак � пред верните твърдения и знак � пред грешните. (6 т.)
А) При Покръстването българският владетел Борис приел титлата цар.
Б) Хлодвиг обединил европейския Запад и превърнал Аахен в своя столица.
В) Гаврил Радомир е последният български владетел преди падането под византийска власт.
Г) При Одрин цар Калоян разгромява арабите.
Д) Цар Иван Асен II разбил при Клокотница епирския владетел.
Е) Манастирите играели важна роля за съхраняването на вярата през XV – XVII в.

12. Допишете липсващата дума в текста. (1 т.)
 били елитна султанска гвардия от пехо-

тинци. Те се набирали от момчета от християнски семейства, като били 
избирани най-силните и красивите.

13. Напишете какъв ритуал е изобразен на картината. (1 т.)
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ТЕСТ ЗА ВХОДНО НИВО

Втора група

1. Средновековието се намира между епохите: (1 т.)
А) Античност и Ново време Б) Праистория и Ново време
В) Античност и Съвременност Г) Ново време и Съвременност

2. Кой от посочените народи поставя началото на Великото преселение на народите? (1 т.)
А) хуни Б) българи В) траки Г) германци

3. Кой храм е описан в документа? (1 т.)
Император Юстиниан сам започна и сам завърши храма, без никой да му окаже помощ в разхо-

дите или да дострои нещо. Чудо можеше да се съзре в красотата и пъстротата на храма, понеже 
той отвсякъде блестеше от злато и сребро. И влизащите беше чудо да видят по пода сред раз-
ноцветните мрамори изображения на повърхността на морето и на вечно течащите речни води.

Анонимен разказ, IX в.

А) „Св. 40 мъченици“ Б) „Св. София“ В) Голямата базилика Г) Златната църква

4. Кои три съсловия се отнасят към средновековното българско общество? (1 т.)
А) аристократи, духовници, селяни Б) рицари, търговци, селяни
В) книжовници, духовници, селяни Г) търговци, занаятчии, селяни

5. Кое събитие НЕ е поставено на линията на времето? (1 т.)

718 917 1205
А) Първият търговски договор на България.
Б) Симеон побеждава византийците при р. Ахелой.
В) Българската църква получава статута на архиепископия.
Г) Калоян разгромява рицарите при Одрин.

6. Коя е правилната последователност 
на управлението на българските владетели? (1 т.)
А) Борис, Симеон, Самуил, Петър
Б) Самуил, Петър, Симеон, Борис
В) Борис, Симеон, Петър, Самуил
Г) Петър, Борис, Симеон, Самуил

7. Кое историческо събитие е изобразено? (1 т.)
А) Победата на хан Тервел над арабите
Б) Превземането на Константинопол от турците
В) Княз Олег обсажда Константинопол
Г) Влизането на кръстоносците в Константинопол

8. Коя двойка исторически личности НЕ са били съвременници? (1 т.)
А) цар Калоян – папа Инокентий III Б) цар Тервел – император Юстиниан II
В) цар Иван Александър – Йоан Екзарх Г) Иван Шишман – султан Баязид
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9. С кое историческо 
събитие свързвате 
картата? (1 т.)  
А) Великото преселение 
на народите
Б) Османското нашествие 
на Балканите
В) Първите четири 
кръстоносни похода
Г) Разпространението 
на исляма

граница между Източната 
и Западната Римска империя 

Територия на:
Западната Римска империя

Източната Римска империя

Нашествия на варварски племена:
готи
хуни
вандали

важна битка

столица
град

англи
сакси

10. Запишете понятието, което отговаря на даденото определение. (4 т.)

Религията на мюсюлманите

Група от хора с еднакъв произход и обща професия

Византийска титла, получена от Тервел през 705 г.

Задължения на дребен аристократ в Западна Европа към друг 
аристократ, който му е дал земя при условие да му се подчинява

11. Поставете знак � пред верните твърдения и знак � пред грешните. (6 т.)
А) В резултат на Великото преселение на народите загива Източната Римска империя
Б) По времето на Хлодвиг франките приемат християнството.
В) Хан Тервел получава титлата „патриций“.
Г) При Траянови врата Самуил разгромява армията на Василий II.
Д) Княз Борис приема учениците на Кирил и Методий.
Е) Християните в Османската империя се намират в неравностойно 
положение.

12. Допишете липсващата дума в текста. (1 т.)
 били народни герои, които защитава-

ли населението от насилието на мюсюлманите. Организират се в дру-
жини. Начело на дружината стои войвода.

13. Напишете на кого е този  портрет. (1 т.)
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МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

1. НОВОТО ВРЕМЕ И БЪЛГАРИТЕ

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да осмислят, че Българското възраждане е 

специфично. През този период българите се формират като нация и отново се приобщават към Западна 
Европа и Русия.

Задачи. Учениците да:
 ● разберат влиянието на идеите на Просвещението и Романтизма върху българите
 ● осмислят взаимовръзката на България, Балканите и Русия, както и идеята за „дядо Иван“
 ● характеризират основните черти на епохата на Българското възраждане
 ● опишат промените, настъпили сред българите
 ● посочат основните движения на Българското възраждане.

Умения: работа с историческа карта, анализ на исторически извор, анализ на илюстрации
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, решаване на конкретни задачи за самостоятелна 

работа
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Темата би могла да се свърже с урока за периодизацията на новото време. Прави се паралел между 

европейското развитие и специфичната периодизация на Българското възраждане. Проблемната задача 
(въпрос) към учениците е насочена към формулиране на причините за началото на възрожденските проце-
си. Въвеждат се понятията „Просвещение“, „Романтизъм“, „буржоазия“. Преди да се изяснят причините 
за началото на Възраждането, би могло да се направи ретроспекция за ролята на манастирите и монасите, 
които успяват да съхранят спомена за славната средновековна история и православието. Пояснява се как 
българите едновременно изпитват влиянието на модерното западноевропейско просвещение и традицион-
ното православие на Русия. Пояснява се, че водещите личности на Възраждането са занаятчиите, търго-
вците, просветните дейци и свещениците. Те едновременно, всеки със своя принос, участват в трите етапа 
на националното развитие през XVIII – XIX в. Поставя се акцент върху историко-географските области 
на българското землище – Мизия, Тракия, Добруджа, Македония. Посочва се, че много българи живеят и 
извън тези територии – във Влашко, Русия, Османската столица Истанбул и Мала Азия. Подчертава се, че 
цялостното възходящо развитие на българите като нация е свързано с все по-задълбочаващата се криза в 
Османската империя.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за работа с географска/историческа карта.
Български език и литература. Обогатява езиковата култура чрез усвояване на новите понятия. Развива 

умения за работа с текст.
Изобразително изкуство. Развива умения за свързване на текст и изображение. Развива умение за из-

вличане на информация от произведение на изкуството.
Домашна работа: Търсене на допълнителна информация и написване на есе „В очакване на „Дядо 

Иван“. Написване на съобщение „Границите на българското землище“. Презентация на тема: „Постижени-
ята на Просвещението и Романтизма“.
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2. ПЪРВИТЕ БУДИТЕЛИ – 
ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ И СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да осмислят понятието „будител“ и ролята на 

първите будители за възраждането на българите.
Задачи. Учениците да:

 ● познават основни факти от биографиите на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански
 ● разпознават техните портрети
 ● разберат ролята на „История славянобългарска“ за възраждане на патриотизма сред българите
 ● познават политическата, църковната и книжовна дейности на Софроний Врачански
 ● характеризират делата на Паисий и Софроний и техните последователи

Умения: анализ на исторически извор
Методи за преподаване и за учене: „мозайка“, беседа, разказ и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Формулировката на проблемната задача (въпрос) би могла да бъде: „Ролята на историята за началото 

на Българското възраждане“. Паметта на учениците може да се провокира с въпроси за най-славните 
моменти от историята на средновековна България и антиосманската съпротива през ХV – ХVІІ в. Изя-
снява се историко-географското понятие „Света гора“ (Атон) на Халкидическия полуостров и ролята на 
манастирите за запазване на православието. Другият акцент е за ролята на личностите (Паисий и Софро-
ний) за началото на Възраждането. Подчертава се, че българите са застрашени от погърчване поради 
силното светско, религиозно и икономическо влияние на елинизма. В този смисъл славните победи над 
Византия и идеята за запазване на българския език са част от акцентите в книгата на Паисий. Тази книга 
с различни добавки е основен учебник по история в българското училище до освобождението. Софро-
ний се представя пред учениците с двете направления в своята дейност: книжовната и политическата. 
За самостоятелна работа в час се използва изворът в учебника (Възванието на Софроний до император 
Александър I). Обръща се внимание, че Софроний определя руските войски като „кръстоносна войска“, 
воюваща срещу турците за освобождението на българските земи. Отговорът на проблемната задача (въ-
прос) е свързан с огромната роля на историята за патриотичното възпитание на българите в началото и 
през целия период на Възраждането.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за работа с географска/историческа карта.
Български език и литература. Развива умения за работа с различни видове текст. Обогатяване на ези-

ковата култура чрез нови понятия.
Информационни технологии. Изготвя мултимедийна презентация по зададена тема „Пътят на Паисий 

Хилендарски в написването на „История славянобългарска“.
За домашна работа: Написване на есе „Народните будители и аз“ (по избор). Направа на презента-

ция „Хилендарският и Зографският манастир – пазители на православието и българщината“. Да се научи 
повече за руско-турската война от 1806 – 1812 г. с възможно съобщение „Софроний Врачански и генерал 
Кутузов“.
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3. НОВОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат, че движението за нова българска про-

света е общонародно и изгражда българска интелигенция, която има водеща роля в периода на Възражда-
нето.

Задачи. Учениците да:
 ● разберат причините за възникване на светско училище
 ● разпознават илюстрации и личности, свързани с движението за нова българска просвета
 ● характеризират методите на преподаване в различните видове училища
 ● проследят на картата развитието на българското образование: в кои селища възникват видовете 
светски училища, читалища и гимназии

 ● посочат в кои държави и градове българите получават образование
Умения: работа с историческа карта, анализ на исторически извор, анализ на илюстрации
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, решаване на конкретни задачи за самостоятелна 

работа, „ролева игра“ (един учебен час във взаимно училище)
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока се поставя проблемната задача (въпрос) за определяне значението на българското 

училище във възрожденския процес. Правят се връзки със стари знания за делото на Паисий и Софроний, 
за ролята на килийните училища в манастирите. Постепенно в хода на урока се изясняват новите поня-
тия „взаимоучителна метода“, „взаимно училище“, „светско образование“, „класно училище“, „училищно 
настоятелство“, „гимназия“, „читалище“, „интелигенция“, „народни будители“. Подчертава се ролята на 
личностите като Петър Берон, Васил Априлов, Неофит Рилски, Найден Геров, Анастасия Димитрова. По-
сочва се голямата роля на българската емиграция в Румъния и Русия за развитието на образованието по 
българските земи. На картата биха могли да се открият селища с по-известни училища и учители, би могла 
да се очертае цялата територия на просветното движение – от устието на р. Дунав (Тулча) до Скопие и от 
Ниш до Одрин. Използвайки документа от учебника учениците като вид самостоятелна работа могат да 
определят ролята на учителя и неговите задължения. Необходимо е да се разкаже допълнително за създа-
ването на българските гимназии в Болград (Бесарабия), Пловдив и Габрово. Както и за специализираните 
училища в Щип (педагогическо), в Свищов (търговско), Лясковски манастир (богословско). Отговорът на 
проблемната задача в края на урока ще покаже огромната роля на училищата и читалищата за формиране 
на българската нация.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за работа с географска/историческа карта.
Български език и литература. Обогатява езиковата култура чрез усвояване на новите понятия. Развива 

умения за работа с текст.
Информационни технологии. Представяне с помощта на ИКТ на виртуална разходка в музеи, посвете-

ни на образованието през Възраждането.
Домашна работа: Презентация на тема „Болградската гимназия“. Есе на тема: „Един ден във възрож-

денско читалище“. Направа на съобщение след проучване дейността на по-известните учители: Неофит 
Рилски, Ботьо Петков, Иван Момчилов, Йосиф Ковачев и други.
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4. ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМА ЦЪРКВА

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят, че борбата за независима църква спася-

ва българите от погърчване и очертава границите на българската нация. Това движение подготвя българ-
ското общество за борба за политическо освобождение.

Задачи. Учениците да:
 ● посочат причините за възникване на движението за независима църква
 ● проследят етапите на църковната борба по хронология
 ● разпознават личностите, участващи в събитията
 ● посочат на историческата карта центровете на борбата
 ● разберат значението на движението за независима църква в осъзнаването на българите като отделен 
народ

Умения: работа с историческа карта, анализ на исторически извор и изображение
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, работа по групи, „познай историческата лич-

ност“(чрез текст)
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока учителят и учениците беседват за ролята на религията, църквата и православието 

на Балканите, за сложните взаимоотношения между българи, гърци и турци, за политиката на Цариградска-
та патриаршия. Проблемната задача (въпрос) би могла да бъде: „Определете и разграничете отделните еле-
менти на църковната борба – религиозен, политически, национален“. В хода на урока се въвеждат и обяс-
няват понятията „митрополит“, „владика“, „екзархия (екзарх)“, „указ“, „епархия“, „велики сили“, „нация“. 
Хронологически се проследява ходът на борбата и нейното масовизиране. Посочва се приноса на водачите 
на църковното движение за неговия успех чрез техните самостоятелни действия, чрез дипломацията им с 
представители на Великите сили или чрез преговорите им с османските власти. Като самостоятелна работа 
на картата на екзархията се локализират основните центрове на борбите и седалищата на новите български 
митрополии. Посочват се градовете в Македония, където българите след 1870 г. чрез избори се присъеди-
няват към екзархията. Акцентът в работата с картата е, че териториите на Добруджа, Западните български 
територии (Нишко и Пиротско), както и Македония са част от българското църковно пространство. Може 
да се отбележи, че първият български екзарх Антим е от Лозенград (Одринска Тракия). С отговора на 
проблемната задача (въпрос) се обобщава още веднъж сложността на църковната борба. Българите имат 
своя православна църква, но тя е схизматична, отлъчена административно и духовно от Цариградската пат-
риаршия. В политическо отношение българите вече имат официален представител пред Високата порта и 
Великите сили. В национално отношение създаването на църквата спасява българите от гръцкото влияние 
и показва окончателното формиране на българската нация.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за работа с географска/историческа карта – очертаване грани-

ците на църковното движение и локализиране на неговите центрове.
Български език и литература. Обогатява езиковата култура чрез усвояване на новите понятия. Развива 

умения за работа с текст.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация на тема 
„Българските места в Цариград“.

Домашна работа: Презентация на тема: „Църквата „Св. Стефан“ в Цариград – крепител на българщи-
ната“. Съобщение на тема: „Български места и личности в Цариград“. Есе на тема: „С молитва или с бой 
– прогонване на гърците от пловдивската църква „Св. Богородица“ (след допълнително проучване).
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5. НАЧАЛО НА ОРГАНИЗИРАНО НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят различните пътища на българите за на-

ционално освобождение, да познават етапите на освободителната борба
Задачи. Учениците да:

 ● познават участието на българите в освободителните борби на съседните народи
 ● осмислят опита, който придобиват българите като участват в борбите на сърби и гърци
 ● обърнат внимание на ролята на българската емиграция
 ● познават основни моменти от биографията на Георги Раковски, свързани с идеите и дейността му за 
освобождение на българските земи

 ● разбират решаващата роля на Великите сили за положението на българите и тяхното бъдещо 
освобождение

Умения: анализ на исторически извор, работа с историко/географска карта
Методи за преподаване и за учене: презентация, беседа, разказ
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока се прави ретроспекция за идеите за освобождение и действията на българите от 

Софроний до Раковски. Отбелязват се основните прояви на неорганизираното освободително движение, 
участието на българите в освободителните движения на сърби и гърци, в руско-турските войни. В хода на 
урока се изясняват понятията „завера“, „политически емигрант“, „легия“, „четническа тактика“. Понятието 
„национална революция“ се обяснява като организиране и провеждане на всеобщо въстание. Проблемна-
та задача (въпрос) би могла да бъде свързана с тактиката на борбата: „Могат ли плановете на Раковски и 
неговата четническа тактика реално биха могли да доведат до освобождение?“ За отговор на този въпрос 
може да се реализира самостоятелна работа по публикуваната в учебника част от плана на Раковски от 
1861 г. Трите плана на Раковски могат да се локализират географски и подредят хронологически: Одеса 
(1858 г.), Белград (1861 г.) и Букурещ (1867 г.). Учителят може да разкаже как българите винаги солидарно 
се включват във въстанията на гърци и сърби, докато новосъздадените държави Гърция и Сърбия винаги 
се противопоставят на българското националноосвободително движение и църковно-национална борба. 
Използвайки картата учениците могат да проследят житейския път на Раковски, свързан с осем държави, 
и пътя на четите на Панайот Хитов, Филип Тотю, Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Отговорът на про-
блемната задача (въпрос) би могъл да е следния: Емиграцията е слаба и организираните от нея чети нямат 
потенциал да освободят България. Балканските ни съседи са против български революционни действия. 
Великите сили след Кримската война не желаят размирици и война на Балканите. Османската империя е 
все още силна и не е проблем да се справи с четите. Българите, живеещи в империята, не са организирани 
и все още не са готови за национална революция.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: столица, град, държавна 

граница, локализиране на географските обекти в житейския път на Раковски.
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
За домашна работа: Есе на тема: „Лъвски скок – Левски в легията на Раковски“. Презентация на 

тема: „Революционният път на Раковски“. Съобщение на тема: „Хайдути, войводи и въстания в нашия 
роден край“.
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6. БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ (1869 – 1875 Г.)

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: ученикът да разбере, че идеята за всеобща национална револю-

ция и революционната организация на Васил Левски са най-високото достижение на българската револю-
ционна мисъл. Те подготвят българското освобождение.

Задачи. Учениците да:
 ● познават биографиите на Любен Каравелов, Васил Левски и Христо Ботев
 ● проследят революционната дейност на Любен Каравелов и оценят неговото дело за българската 
революция

 ● знаят основните моменти от идеологията и дейността на Васил Левски за освобождението
 ● осъзнаят значението на личността на Левски за израстването на българската революционната мисъл
 ● познават творчеството на Христо Ботев и неговите идеи за освобождение
 ● характеризират българската революция в контекста на европейските събития

Умения: извличане на информация от писмен документ, работа с географска/историческа карта
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мултимедийна презентации, „мозъчна атака“ , си-

туационен метод, ролева игра – „Съдебният процес срещу Васил Левски“.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Логичното встъпление в урока е проверка на ученическите знания за освободителните инициативи на 

българите от Софроний до разгрома на последната чета през 1868 г. Заключението би могло да бъде, че 
без сериозна подготовка на революция вътре в Османската империя не може да се постигне освобождение. 
Възможната проблемна задача (въпрос) може да бъде: „Направете сравнение между личностите на Кара-
велов, Левски и Ботев и техния принос в националната революция“. Възможно е да се реализират няколко 
вида самостоятелна работа. Едната е свързана с „Наредата....“ на Левски, в която да се открият няколко 
акцента – характеризирането на османската власт, вида на бъдещото държавно управление, взаимоотно-
шенията между етносите. По историко-географската карта могат да се проследят поне две неща: първото 
е биографиите на тримата революционери, второто е – трите обиколки на Левски по българските земи. 
Революционната дейност на тримата може да се онагледи чрез интердисциплинарна връзка с поезията 
на Христо Ботев и Иван Вазов. Отговорът на проблемната задача (въпрос) ще покаже различните идеи и 
различните действия на тримата водачи, които обаче имат една крайна цел – освобождението на България.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: столица, град, държавна 

граница, проследяване и географска локализация на пътя на Апостола.
Български език и литература. Развива умения за работа с текст. Развива умения за анализ на художест-

вено произведение.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
За домашна работа: Презентации за живота и делото на Каравелов, Левски, Ботев (по избор). Есе на 

тема: „Предателството – мит или реалност (по Иван Вазов)“. Съобщение: „Русия в живота на Каравелов 
и Ботев“.
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7. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ (1876 Г.)

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците да разбере вдъхновението и трагичните усилия на 

българския народ да организира и извоюва сам свободата си. Учениците трябва да осмислят проявата на 
патриотизъм по време на въстанието и неговата роля в последващото освобождение.

Задачи. Учениците да
 ● посочат на картата революционните окръзи
 ● познават главните апостоли на окръзите и дейността, която се извършва за подготовка на въстанието
 ● проучат и опишат символите на въстанието
 ● разкрият и установят причините за потушаването на въстанието
 ● посочат какъв е отзвукът от въстанието и неговата роля за освобождението

Умения: работа с историческа карта, анализ на изображение, анализ на исторически извор
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мозайка, мултимедийна презентация, ролева игра 

– „Събранието на Оборище“, swot-анализ.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока темата за въстанието се свързва с дейността на четиримата известни революционе-

ри – Раковски, Каравелов, Левски, Ботев, с неуспеха на Старозагорското въстание. Проблемният въпрос 
може да бъде „Защо, въпреки героизма на въстаниците, въстанието не успява?“ Учителят обяснява целите 
и решенията на дейците, които заседават в Гюргево. В хода на урока се изясняват понятията „революцио-
нен окръг“, „заптие“, „башибозук“. На картата се локализират въстаналите селища в Търновско и Севли-
евско, в Средногорието и Родопите. Очертават се границите на революционните окръзи и се сравняват 
с територията на Екзархията. Така учениците ще бъдат насочени към една от причините за неуспеха на 
въстанието. Добавя се информация за четите в Сливенско, събитията в село Бояджик, за въстанието в село 
Разловци и неговите околности в Македония. Отново чрез картата като самостоятелна работа се просле-
дява пътя на четите на Христо Ботев и Таньо Стоянов. Дава се допълнителна информация за отзвука на 
Априлското въстание в Европа и САЩ. Поставя се акцент върху отзвука на въстанието в Русия, където се 
реализира най-масовата и най-емоционална защита на българите. Отговорът на проблемната задача (въ-
прос) може да се търси в няколко посоки: въстанието обхваща неголяма територия, въоръжението е слабо, 
в повечето райони няма масово участие, преждевременното избухване, липсата на сериозна подкрепа от 
емиграцията, неблагоприятната международна обстановка, липса на обединяваща фигура от типа на Лев-
ски и единен ръководен център.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: столица, град, държавна 

граница, граница на революционен окръг, локализиране на исторически факт върху географски обект.
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
Изобразително изкуство. Развива умения за свързване на текст и изображение.
За домашна работа: Презентация на тема: „Манастирите и духовенството в Априлското въстание“. 

Есе на тема: „Саможертвата – осъзната или емоционална“. Съобщение след допълнително проучена ин-
формация на тема: „Русия в защита на братята славяни“.
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8. РУСКО-ТУРСКА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА (1877 – 1878 Г.)

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят, че жестокото потушаване на Априлско-

то въстание и неговия отзвук са една от причините за обявяването на войната. Учениците трябва да раз-
берат духовната близост на българите с Русия, да познават българското участие в освободителната война

Задачи. Учениците да:
 ● установят ролята на българското опълчение във войната
 ● проследят действията на руската армия
 ● познават руски офицери и други личности, изиграли важна роля в освобождението
 ● откриват и посочват на картата местата на решителните боеве
 ● опишат символите на Самарското знаме и да ги разберат
 ● характеризират ролята на българската емиграция и Великите сили във войната

Умения: работа с историческа карта, анализ на изображение, анализ на исторически извор
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мултимедийна презентация и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът може да се свърже тематично с предишните руско-турски войни през ХVІІІ и ХІХ в., с не-

организираното и организирано българско националноосвободително движение през ХІХ в. Пряка връз-
ка освобождението има с потушаването на Априлското въстание, избухналата Източна криза и хода на 
Сръбско-турската война. Отново се подчертава защитата на българите в Русия. Припомня се в известен 
смисъл мистичната българска идея за „дядо Иван“, реалните цели на Русия за овладяване на проливите и 
конкретно за спасението на Сърбия, която е пред погром в Сръбско-турската война. Проблемният въпрос 
може да бъде: „В какво се изразява приноса на българското население и саможертвата на опълченците за 
Освобождението на България?“ В хода на урока се въвеждат и изясняват понятията „опълчение“ и „Са-
марско знаме“. Като вид самостоятелна работа се използва историко-географската карта за онагледяване 
хода на военните действия. За по-емоционалното възприемане на събитията се използват произведения на 
литературата и художествени изображения. Прави се анализ на документ „Манифест на руския император 
за обявяване на войната“. Във връзка със следвоенните договори и бъдещите проблеми на Балканите учи-
телят разказва за румънското и сръбско участие във войната, което им дава основание да претендират за 
част от българските земи. Отговорът на проблемната задача (въпрос) логично се извежда от съдържанието 
на урока: „С всички свои действия българите подпомагат руската армия на бойното поле и в тила, а опъл-
чението участва в повечето решителни битки, прославяйки се със своите действия“.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: столица, град, държавна 

граница, локализира място на сражение, очертава държавна граница.
Изобразително изкуство. Развива умения за извличане на информация от изображение и произведение 

на изкуството.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
За домашна работа: Презентация на тема: „Героите зад фронтовата линия – Н. И. Пирогов, Ю. Врев-

ская, „Скобелева майка“, художникът В. Верешчагин, кореспондентът Дж. Макгахан“. Есета на тема: „Раз-
ходка с руските генерали (по улиците с имена на генерали в по-големите градове)“ и „Селищата с имена-
та на освободителите“ (например Калитиново, Граф Игнатиево, Скобелево и др.). Съобщение на тема: 
„Опъл чението и пътят на Самарското знаме“.



34

9. СТОПАНСКИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ XVIII – XIX ВЕК

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят, че основните прояви на българите през 

Възраждането са в резултат на стопански подем и поява на нова социална група сред българите – буржоазията.
Задачи. Учениците да:

 ● познават новостите, които се появяват в българското стопанство
 ● характеризират развитието на българското село и град
 ● знаят реформите, които се извършват в Османската империя за нейната модернизация
 ● проследят географски обекти, където са представени български търговци
 ● познават видни личности, участвали в икономическия прогрес на българите

Умения: анализ на исторически извор, работа с географска/историческа карта
Методи за преподаване и за учене: презентация, беседа, разказ
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът обхваща целия период от развитието на Възраждането. Проблемната задача би могла да бъде: 

„Каква е сложната взаимовръзка между традиционното българско производство, влиянието на европейска-
та икономика и реформите в Османската империя?“ В хода на урока се изясняват понятията „икономически 
реформи“, „манифактура“, „панаир“, „модернизация“, както и по-специфичните „аба“, „сукно“, „гайтани“, 
„суровина“. Темата се онагледява с цел по-добро възприемане на понятията и същността на икономиче-
ските процеси. Самостоятелната работа се свързва с извора в учебника за фабриката на Добри Желязков. 
Поставя се акцент върху икономическата активност на българската емиграция и ролята й за развитието на 
стопанските процеси през Възраждането. Очертават се основните пазари: основният (османски) пазар и 
пазарите в съседните държави. Дават се примери за богати българи, за тяхната икономическа и дарителска 
дейност – братята Христо и Евлоги Георгиеви, богатите българи братя Робеви от Охрид, фамилията Гешо-
ви от Карлово и други. Отговорът на проблемната задача (въпрос) е „Българското производство и търго-
вия са силно зависими от решенията на османската власт и чуждестранните стоките, внасяни в империята“. 
Българите нямат свой национален пазар.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: столица, град, държавна 

граница, икономически регион
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
За домашна работа: Учениците може да подготвят презентации на различни теми, например: „Габрово 

– българският Манчистър“, „Добри Желязков – първият български фабрикант“. Есе на тема: „Охрид – тър-
говската столица на братя Робеви“, съобщение на тема: „Дарителството на богатите българи“.

10. ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да разберат ролята на новата класа – бур-

жоазията, за развитието на българското общество в икономическо и духовно отношение. Както и нейния 
принос за Освобождението.
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Задачи. Учениците да:
 ● характеризират буржоазията в селото и града
 ● познават различната специализация в селскостопанското производство на българските земи
 ● осмислят единния национален пазар и като основа за осъзнаване на единна българска общност

Умения: работа с географска/историческа карта, анализ на исторически извор и анализ на изображение
Методи за преподаване и за учене: беседа, мултимедийна презентация, разказ, схема
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Темата за промените в българското общество през Възраждането е пряко свързана с икономическото 

развитие на българите през ХІХ в. и последвалите културни и образователни промени. Проблемната задача 
(въпрос) може да бъде „Какво е положението на българската нация, разположена между западна Европа, 
Русия и Ориента?“ В хода на урока се изясняват понятията „буржоазна класа“, „национален пазари“, „тър-
говска фирма“, „чифлик“, „чорбаджия“, „ратай“, „дарител“. Дават се примери за дарители, благодарение 
на които са изградени училища, читалища, църкви, издадени са книги и учебници. Поставя се акцент вър-
ху специфичното и чуждите влияния в архитектурата, домашния бит, народопсихологията – всичко това, 
което ни прави балканци, въпреки, че искаме да станем европейци. Като самостоятелна работа на картата 
се очертават специфичните икономически характеристики на българските историко-географски области – 
Мизия, Тракия, Македония, Добруджа. Обясняват се икономическите и културните връзки на българите 
със западна Европа, Русия и азиатските провинции на Османската империя. Би могло допълнително да се 
обясни темата за хаджийството – пътуванията до Божи гроб и обратно. Отговорът на проблемната задача 
(въпрос) ни насочва към преобладаващия традиционализъм в българското общество и все още слабото 
влияние на модерността, най-вече сред част от градското население.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основните български области и специфич-

ното производство във всяка една от тях.
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
Изобразително изкуство. Развива умения за извличане на информация от изображение. Развива уме-

ние за съставяне на схема, свързана с родословието.
За домашна работа: презентация на тема: „Възрожденската къща – символ на градското самочувствие“. 

Есе на тема: „Чорбаджи Генчо – патриот или народен изедник“. Съобщение на тема: „Евлоги и Христо Ге-
оргиеви – щедрите дарители на нова България“.

11. СВЕТЪТ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ БЪЛГАРИ

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят големите промени, настъпили в живота 

на българите през Възраждането, свързани с европейското влияние върху традиционния бит и култура
Задачи. Учениците да:

 ● разпознават градското и селското облекло през епохата и да умеят да го характеризират
 ● посочат промените в градския бит и конкретизират влиянието от Европа
 ● разпознават промените в архитектурата, настъпили през XIX век
 ● познават празниците, които празнуват българите през тази епоха
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Умения: анализ на исторически извор, анализ на изображение
Методи за преподаване и за учене: презентация, беседа, разказ, „петстишие“
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Ежедневието на възрожденския българин е свързано с местоживеенето, с трудовата дейност, която уп-

ражнява, с контактите, които има с другите народности в империята, и евентуалните контакти с чужденци. 
Поради това урокът за света (всекидневието) на българите дава възможност за разнообразно онагледяване, 
повече самостоятелна работа в час и различни видове домашна работа (презентации, фотоалбуми, писа-
не на есе или съобщение). Темата дава възможност за провеждане на урок в исторически или етнограф-
ски музей, за провеждане на тематична учебна екскурзия. В този урок проблемната задача също може да 
бъде поставена есеистично. Например: „Българинът между лачените обувки на Европа и родните цървули, 
между фрака и абичката“. Учителят постепенно въвежда учениците в ежедневието на града и селото, бе-
седвайки с тях върху съдържанието на понятията „алафранга“, „чардак“, „дувар“, „комшулук“, „храмов 
празник“. Необходимо е да се подчертае разликата между селото и града, между космополитния град и 
типично българския град. Също така се подчертава общото и различното между българи, гърци, евреи, ар-
менци, съжителството помежду им и сложните взаимоотношения с османците. Османците са управляващи 
и привилегировани, но в повечето случаи са на по-ниско битово и културно ниво от християните и евреите. 
Отговорът на проблемния въпрос е нееднозначен. Българинът живее в пъстър и космополитен свят с всич-
ките плюсове и минуси на този факт.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: столица, град, държавна 

граница. Изгражда разбиране за единство между околна среда, бит и всекидневие.
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
Изобразително изкуство. Развива умения за извличане на информация от изображение.
Музика. Умение за разпознаване на фолклорните групи.
За домашна работа: Презентация на тема: „Носиите, музиката и обичаите в нашия край“. Есе на тема: 

„Ганковото кафене – срещата на алафрангата и потурите, на Европата и Стамбула“. Съобщение на тема: 
„24 май и училищните празници през Възраждането“.

12. БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят постиженията на духовната и материал-

ната култура на българите през Възраждането като резултат от стопанския напредък, просветното движе-
ние и европейското влияние

Задачи. Учениците да:
 ● познават българските творци и техните произведения
 ● познават художествените школи
 ● знаят делото на Колю Фичето
 ● разберат как творчеството подпомага духа на освобождението
 ● осмислят, че единният български език и култура изграждат българската нация

Умения: анализ на исторически извор и изображение
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Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мултимедийна презентация, „мозъчна“ атака
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът за културата има пряка връзка с икономическото замогване, успехите на просветното дело, вли-

янието на традиционната православна църква, контактите с другите народи в империята. От голямо значе-
ние са и чуждите влияния – основно френско, австрийско и руско. Учителят може да формулира и постави 
различни проблемни задачи (въпроси). Напримерн: „Открийте и разграничете модерните и традиционните 
елементи в българската възрожденска култура“.

Учителят въвежда учениците в процеса на духовния подем сред българите. Дават се примери в отдел-
ните жанрови и области на литературата, изкуството и културата. Подчертава се ролята на българската 
история, православната идея и идеята за освобождение в литературата и изкуството. На историко-географ-
ската карта могат да се направят поне две самостоятелни дейности. Едната е да се локализират местата 
с наличие на първи прояви в отделните културни области – първи оркестър, първи театър и т.н. Другата 
самостоятелна работа е особено важна: локализиране на историко-географски места по Балканите, Европа 
и Мала Азия, където има прояви на възрожденската култура. Такива са Лайпциг, Москва, Одеса, Нови Сад, 
почти всички румънски градове по р. Дунав и Букурещ, Смирна (Измир), Цариград и други. В историко-ге-
ографски план може да се подчертае ролята на р. Дунав за проникването по българските земи на централно 
европейската и западно европейската култура. За самостоятелна работа е подходящ и текста в учебника. 
Представлението на пиесата „Многострадалната Геновева“. Отговорът на проблемния въпрос е неедноз-
начен: Българите са раздвоени между модерна Европа и традиционното православно културно наследство.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: столица, град, държавна 

граница. Способност за локализиране на българските културни средища извън българските земи.
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
Изобразително изкуство. Развива умения за извличане на информация от изображение. Развива уме-

ния за разпознаване на стилове в архитектурата и изобразителното изкуство.
За домашна работа: Презентации на тема: „Сградите на Колю Фичето“ или „Българските зографски 

школи – личности и дейности“. Есе на тема: „Революционната поезия и българският дух“. Съобщение на 
тема: „Строежите от Възраждането в нашия регион“.

13. ВЪЗНИКВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят, че Берлинския конгрес разпокъсва бъл-

гарските земи и поражда българския национален въпрос. Той е последствие от преплитане на регионални и 
европейски интереси над българските земи, а също така от непримиримостта на българите да възстановят 
своята държава, която да включва всички земи с българско население.

Задачи. Учениците да:
 ● знаят и разбират интересите на балканските и Великите сили относно българските земи
 ● посочат петте части, на които е разпокъсана Санстефанска България
 ● характеризират участта на всяка една от българските земи
 ● познават лидерите на съпротивителното движение



38

 ● знаят за съпротивата на българите срещу Берлинския конгрес
 ● определят понятието български национален въпрос
 ● характеризират ролята на българската екзархия за съхраняване на българското самосъзнание в 
земите извън Княжеството

Умения: анализ на исторически извор и изображение, работа с историческа карта
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мултимедийна презентация, „мозъчна“ атака, опи-

сание на литография, дидактически игри
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Новото учебно съдържание започва с проблемна задача (въпрос): „Какви са причините за разпокъсва-

нето на българските земи на пет части и какви са последиците от тази несправедливост“. Въвеждат се по-
нятията „автономно княжество“, „васално княжество“ и „автономна провинция“. Учениците очертават на 
картата загубените територии, правейки връзка със съвременните граници на България. Отново на картата 
учениците локализират поречията на реките Струма и Места, Разлог и Кресна. Учителят подчертава, че 
въстанието в Пиринска Македония през 1878 г. избухва в тези земи, които са най-близо до свободна Бъл-
гария. Използвайки документа от учебника, учителят би могъл да зададе въпрос „Защо според комитетите 
„Единство“ е изключително важно запазването на неделимостта (единството) на Македония и Тракия?“ 
Като се използват предишни знания от уроците за Възраждането и задача № 3 от учебната тетрадка, може 
да се определи ролята на Екзархията и екзарх Йосиф за запазване единството на всички българи. Давайки, 
с активното участие на учениците, отговор на проблемната задача (въпрос), учителят стига до извода за 
отговорните и трудни задачи, които очакват новата свободна държава.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: столица, град, държавна 

граница, очертаване на загубени територии.
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет.
Изобразително изкуство. Развива умения за извличане на анализ на изображение. Работа с литографи-

ята на Н. Павлович от учебника
За домашна работа: Съобщение на тема: „Дипломатите в Берлин: за и против България“,
Есе на тема: „Берлинският конгрес – „мръсен пазар“ за продажба на народите (Гарибалди)“.
Презентация на тема: „Разпокъсана България – териториите извън Княжеството“.

14. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят основополагащата роля на Търновската 

конституция за изграждане на държавата, както и ролята на Русия във формирането на държавните органи 
и армия.

Задачи. Учениците да:
 ● владеят и оперират с понятийния апарат от урока
 ● посочат промените, настъпили за българите след изграждане на Княжеството и Източна Румелия
 ● характеризират основните органи, които се изграждат от Временното руско управление
 ● знаят основните моменти от работата на Учредителното събрание
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 ● познават първите партии и техните представители
 ● знаят и опишат дейността на всеки от важните органи на държавното устройство според Търновската 
конституция

 ● разпознават и знаят за княз Александър Батенберг
Умения: анализ на исторически документ, работа с изображения
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, „мозъчна“ атака, дидактическа игра „Кой е той?“ 

(за Батенберг)
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Учителят би могъл да започне преподаването на новото съдържание с проблемната задача (въпрос): 

„Определете характера на държавното устройство на Княжество България“. Постепенно се въвеждат мно-
гото нови понятия: „конституция“, „народно събрание“, „граждански права“, наименованията на трите 
различни вида власти. Подчертава се ролята на Русия за укрепването на държавата. Използвайки текста 
в учебника и задача № 1 от учебната тетрадка, учениците могат да напишат първите действия на ВРУ, 
свързани с устройството на Княжеството. В изложението учителят поставя акцент както върху правата, 
така и върху задълженията на гражданите. Учителят би могъл да сравни Търновската конституция с далеч 
по-консервативните конституции на другите балкански държави. Обръща се внимание от конституциите на 
кои европейски държави заимстват творчески или буквално българските законодатели. Като задача в хода 
на новия урок учениците разглеждат изображенията в задача № 4 на учебната тетрадка, свързвайки ги с 
разказа на учителя за държавното устройство на Княжеството. Обобщението, естествено, води до отговора 
на проблемната задача (въпрос): устройството на България е конституционна монархия с разделение на 
властите и либерална конституция.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет.
За домашна работа: Съобщение на тема: „Възрожденци, участвали във ВНС“ или „Алтернативите 

за българска столица – София или Търново“. В презентация представете автора и текста на българския 
национален химн „Шуми Марица“ или „Идеята и първообразът на българското национално знаме“. Есе на 
тема: „Княз Дондуков – любимецът на свободните българи“.

15. СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ 
С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ И НЕГОВАТА ЗАЩИТА

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят, че това е първата успешна стъпка към 

решаване на националния въпрос, при това осъществена единствено със собствени сили
Задачи. Учениците да:

 ● разпознават личностите, подготвили и участвали в Съединението
 ● определят отношението на Великите сили към този акт
 ● познават причините за Сръбско-българската война
 ● проследят основните военни действия и тяхното местоположение
 ● знаят ролята на българския княз в събитията
 ● анализират победата на българите и нейното значение за Съединението
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Умения: работа с географска/историческа карта, анализ на документ
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, „мозайка“, „мозъчна“ атака
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът би могъл да започне с проблемната задача на тема: „Определете причините за успеха на Съе-

динението и Сръбско-българската война“. Учителят задава въпроси за решенията на Берлинския конгрес 
относно Източна Румелия, за дейността на ВРУ на юг от Балкана, за възрожденските традиции и постиже-
ния, за тежките последици от Априлското въстание. Използвайки атласа, учениците проследяват хода на 
военните действия и посочват основните географски обекти, свързани с войната – Сливница, Драгоман, 
Пирот, Видин. Локализират се загубените територии в Източна Румелия – районите на Кърджали и поре-
чието на р. Въча. Учителят специално подчертава защо дейците на БТЦРК временно изоставят идеята за 
присъединяването на Македония към България. Използвайки текста в учебника, учениците могат да решат 
задача № 4 в учебната тетрадка. Подходяща за самостоятелна работа е и задача № 6 от учебната тетрадка – 
текста на Симеон Радев и зададените към него въпроси. Обобщението на урока е логичният отговор на по-
ставената проблемна задача (въпрос): причините за успеха за благоприятната международна обстановка, 
търпеливата и умела политика на правителството, героизма на армията и обединението на всички българи 
начело с княза за защита на Съединението.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: място на сражения, столи-

ца, град, държавна граница.
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет.
За домашна работа: Презентация на тема: „Героите от Сливница“. Съобщение, свързано с паметници, 

посветени на Съединението. Есе: „Победата на капитаните над генералите“.

16. БЪЛГАРИЯ В КРАЯ НА XIX ВЕК

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да разберат, че борбата за власт на полити-

ческите партии се водят поради различните разбирания за управление на страната, а също така и поради 
намесата на Русия. Политическите конфликти водят до дестабилизация в страната и нейното демократично 
управление.

Задачи. Учениците да:
 ● знаят за управлението на първото правителство
 ● характеризират управлението на либералното правителство: положителни моменти за развитието на 
страната и допуснати грешки

 ● определят причините за налагането на „режима на пълномощията“
 ● разбират ролята на Русия за вътрешнополитическата криза 1886 – 1887 година
 ● знаят политиката, която водят Стефан Стамболов и Константин Стоилов за стабилизиране и 
модернизиране на иконимическия живот

 ● познават външната политика на управлението на Стефан Стамболов и Константин Стоилов
Умения: анализ на исторически документ, работа с историческа карта
Методи за преподаване и за учене: „мозайка“, беседа, разказ, дидактическа игра „Кой е той“
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Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 
учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.

Насоки, коментари и препоръки
Преподаването на новите знания започва с поставянето на проблемната задача (въпрос): „Определете и 

коментирайте вътрешно- и външнополитическите причини за нестабилното състояние на България от Ос-
вобождението до края на ХІХ в.“ В хода на урока се обясняват и усвояват новите понятия, които са много 
на брой и доста трудни – „кабинет“, „дестабилизация“, „режим на пълномощия“, „коалиционно правител-
ство“, „преврат“, „абдикация“, „манифест“, „регентство“, „фалшифициране“. Акцентите в разказа на учи-
теля биха могли да бъдат поне два: неизградената демократична система в младото княжество и намесата 
на Великите сили във вътрешните работи на България. Могат да се посочат и непоследователните действия 
на неопитния в политиката княз. Обезателно се подчертава успешната икономическа политика на Стефан 
Стамболов и Константин Стоилов. На картата се локализират седемте града в Македония, където България 
успява да извоюва седалища на български владици. В хода на урока би могло да се постави самостоятелна 
работа върху два текста. От манифеста на Батенберг за абдикация, даден в учебника, се посочват причини-
те за неговото напускане на страната. Прочитайки задача № 5 в учебната тетрадка и въпросите, зададени 
към текста, учениците могат да направят характеристика на личността на Стефан Стамболов. Отговорът 
на проблемната задача (въпрос) не може да бъде еднозначен, но е твърде подходящ за беседа или дискусия 
в края на урока.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: столица, град, държавна 

граница.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет.
За домашна работа: Презентация: „Първото търговско-промишлено изложение (панаир) в Пловдив“. 

Есе на тема: „Стефан Стамболов – възхваляван и проклинат“. Съобщение на тема: „Управлението на Сте-
фан Стамболов и Константин Стоилов – общото и различното“.

17. ПРИЗНАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да осмислят, че независимостта на България 

я освобождава от вековната зависимост и тя става равностойна държава на останалите европейски страни.
Задачи. Учениците да:

 ● характеризират управлението на Народнолибералната партия: положителни моменти – ускорено 
икономическо развитие и модернизация; отрицателни – цензура, ограничаване на свободите на 
гражданите

 ● характеризират управлението на демократите и тяхната роля в извоюването на независимостта от 
османската държава

 ● знаят за дипломатическата подготовка на независимостта на България
 ● разбират отношението на Великите сили към българската независимост.

Умения: анализ на исторически документ
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
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Насоки, коментари и препоръки
В началото на новото учебно съдържание се поставя една от възможните проблемни задачи (въпро-

си): „Проследете и анализирайте действията на българските правителства за постепенното дистанци-
ране от васалния статут и обявяването на независимостта“. За тази цел, като самостоятелна работа, 
учениците прочитат и коментират намиращия се в учебника текст – част от манифеста за независимост. 
В хода на урока се въвеждат и изясняват понятията „цензура“, „модернизация“, „трудово законодател-
ство“, „кооперативно движение“. Особено внимание се обръща на понятието (титлата) „цар на бъл-
гарите“. Прави се сравнение с понятието (титла) „цар на България“. Логически се стига до извода, че 
понятието „цар на българите“ обединява всички българи от Княжество България и тези, живеещи в 
земите извън княжеството – Нишко, Добруджа, Тракия, Македония. Би могло да се проследи връзката 
между модернизацията на България в началото на ХХ в., създаването на силна армия, обявяването на 
независимостта и бъдещите войни за национално обединение. Отговорът на проблемната задача (въ-
прос) от страна на учениците може да се допълни с информация от учителя, че България извървява 
по-бързо пътя от Освобождението до независимостта в сравнение със съседните държави – Сърбия, 
Гърция, Румъния.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
За домашна работа: Презентация на тема: „Александър Малинов – един от българските политици и 

военни от Бесарабия“. Съобщение: „Личността на Фердинанд в българската история“. Есе на тема: „Тър-
ново – символичната столица на 22 септември (Търново в деня на независимостта)“.

18. БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СВОБОДНАТА ДЪРЖАВА

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: осмислят, че българите извън пределите на Княжеството са 

подложени на геноцид и асимилация
Задачи. Учениците да:

 ● знаят за положението на българите, останали в пределите на Турция
 ● разберат дейността на Българската екзархия в Македония и Одринска Тракия
 ● познават дейците на ВМРО
 ● проследят развитието на революционното движение
 ● посочат центровете на Илинденско-Преображенското въстание
 ● определят отношението на Великите сили към въстанието
 ● разберат причините за неуспеха на въстанието

Умения: работа с географска/историческа карта, анализ на документ
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, „мозъчна“ атака, ситуационен метод
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Новият урок би могъл да започне с припомняне на стари знания за възрожденските процеси в Маке-

дония, за решенията на Санстефанския и Берлинския договор. Проблемната задача (въпрос) би могла да 
бъде: „В какво отношение събитията в Македония след 1878 г. са продължение на Българското възраж-
дане?“ Това налага през целия урок освен изложението на учителя за събитията в Македония да се правят 
всички възможни сравнения с Възраждането. Като самостоятелна работа са възможни различни варианти: 
сравнение между личностите на Васил Левски и Гоце Делчев, между текста на „кървавото писмо“ от април 
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1876 г. с „Възвание на главния щаб на Битолски революционен окръг“ (документ в учебника), общо срав-
нение между Априлското и Илинденско-преображенското въстание (причини, ход, последици). На картата 
се локализират основните историко-географски обекти – Солун, Мелник, Горна Джумая (Благоевград), 
Битоля, Странджа, р. Струма, р. Места, гр. Сяр. Очертават се териториите на трите революционни окръга: 
Битолски, Одрински и Серски, като се прави сравнение с четирите окръга от Априлското въстание. Всичко 
това ще доведе учениците до логичния отговор на проблемната задача (въпрос). Събитията в Македония и 
Одринско са продължение на Българското възраждане във всичките му направления – култура и просвета, 
църковна борба, революционно движение.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: място на сражения, рево-

люционен окръг, столица, град, държавна граница.
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет.
За домашна работа: Презентации: „Солунските атентати“, „Аферата Мис Стоун“. Съобщение на тема: 

„Конгресът на Петрова нива (Ясен месец веч изгрява)“. Есе на тема: „Гоце Делчев и Васил Левски – сим-
волите на българската революция“.

19. БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да осмислят, че войната остава единствената 

възможност за осъществяване на националното обединение на българите. По тази причина българският 
народ е обхванат от изключителен ентусиазъм за освобождение на останалите извън България български 
територии и обединяването им с отечеството.

Задачи. Учениците да:
 ● разберат, че са изчерпани мирните средства за решаване на българския национален въпрос
 ● знаят причините за създаването на Балканския съюз
 ● проследят военните действия на българската армия в Първата балканска война
 ● характеризират настроението на българския народ и доброволци за участие във войната
 ● посочат на картата клаузите на Лондонския мирен договор
 ● знаят причините, довели до Втората балканска война
 ● посочат грешките на българската страна, поради които се стига до първа национална катастрофа
 ● посочат на картата клаузите на Букурещкия мирен договор

Умения: работа с историческа карта, анализ на документ и изображение
Методи за преподаване и за учене: историческа карта, беседа, разказ, мултимедийна презентация, 

ситуационен метод
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът за почва с припомняне на стари знания за двата договора след руско-турската война, за Съ-

единението и съдбата на Македония, за Илинденско-Преображенското въстание. Логично се стига до 
извода, че войната е единствената възможност за национално обединение. Проблемната задача (въпрос) 
би могла да бъде: „Какви са причините за първата национална катастрофа?“ В хода на изложението ясно 
се очертават целите, подготовката, ходът и резултатите от войната. Акцентът е върху героизма на бъл-
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гарския войник и единството на нацията. На няколко пъти би могло да се проведе самостоятелна работа 
с историко-географската карта. Първо се очертават трите български фронта със следните направления: 
1. р. Струма към Солун, 2. Западна Тракия през Родопите към Беломорието, 3. Източна Тракия по посока 
Цариград. Локализират се основните историко-географски обекти – Солун, Лозенград, Одрин, Чатал-
джа. Акцентите в изложението за Междусъюзническата война могат да бъдат няколко: за нас войната е 
справедлива, защото съюзниците не спазват договорите; дипломацията проявява слабост, защото всички 
Велики сили съветват България да бъде отстъпчива, а не максималистка; военните надценяват силата 
на армията, защото не е възможно да воюваш едновременно срещу пет балкански държави. Изяснява 
се понятието „престъпно безумие“. Всичко това ще доведе до логичния извод за причините за първата 
национална катастрофа.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: място на сражения, очерта-

ния на фронтове, път, придвижване на армии, спечелени и загубени територии.
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет.
За домашна работа: Презентация на тема: „Атаката на Одрин“. Съобщение на тема: „Войнишките 

паметници – символ на героизъм, признателност и скръб“. Есе на тема: „Полет над врага – българската 
авиация в Балканската война“.

20. БЪЛГАРИЯ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят несправедливостта на Ньойския дого-

вор, довел до втората национална катастрофа
Задачи. Учениците да:

 ● определят причините за Първата световна война
 ● знаят защо България се включва във войната на страната на Централните сили
 ● очертаят земите, които се присъединяват към България в резултат на военните действия на българската 
армия

 ● познават основните фронтове, на които воюват българските войски
 ● характеризират последствията от войната за България

Умения: работа с географска/историческа карта, анализ на документ
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мултимедийна презентация
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът започва с въпроси, свързани с причините, хода и най-вече с последиците от Балканските вой-

ни. Поставя се проблемната задача (въпрос): „Възможно ли е било да се постигне успех в Първата све-
товна война и да се избегне Втората национална катастрофа през 1918 – 1919 г.?“ В началото на урока 
учителят посочва страните, които образуват Съглашението (Антантата) и Централните сили. Обяснява 
се сложната ситуация на Балканите и различните хипотетични възможности пред България. В хода на 
урока на картата се очертават трите фронта на българската армия. Първият е настъпателните действия 
и победите срещу Сърбия, в Моравско, Западна Македония и Косово. Вторият е настъплението в До-
бруджа и победите срещу румънски и руски войски през 1916 г. Третият фронт е свързан с предимно 
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отбранителните действия на Солунския фронт през 1916 – 1918 г. Локализират се местата на най-ва-
жните сражения с прояви на изключителен героизъм. Град Тутракан, град Добрич на Добруджанския 
фронт, Каймакчалан, р.Черна и гр. Дойран и други на Солунския фронт. Акцентът би могъл да бъде, че 
след победата над Сърбия през 1915 г. голяма част от Косово за около три години е част от българската 
територия. Отбелязва се и трудната психологическа ситуация, в която изпадат българските военни да 
воюват със съюзнически турски войски срещу руските освободители. Обективно трябва да се представи 
недостатъчната помощ, която ни оказват съюзниците Германия и Австро-Унгария. Възможният отговор 
на проблемната задача (въпрос) би могъл да бъде следният: Героизмът и саможертвата на българския 
войник не могат да компенсират грешките на дипломатите и обективната слабост на българската дър-
жава. Съюзът с Централните сили носи бързи, но временни успехи. А силата в Европа и по света е на 
страната на Съглашението.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: място на сражения, столи-

ца, град, държавна граница.
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет.
За домашна работа: Съобщение на тема: „Генерал Владимир Вазов – непобедимият“. Презентация на 

тема: „Косово в пределите на България 1915 – 1918 г.“. Есе: „Димчо Дебелянов – поетът герой от Солун-
ския фронт“.

21. БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да разберат, че неуспехът във войните води 

до нестабилност в българското общество. Това се изразява в честата смяна на правителства и управление 
чрез насилствени методи

Задачи. Учениците да:
 ● характеризират управлението на БЗНС – реформи, отношение към политическата опозиция и др.
 ● знаят причините за държавните преврати – резултати от тежката криза, противопоставяща българското 
общество

 ● определят важните моменти и събития от периода на управление на Демократическия сговор – 
идването на власт чрез преврат, Юнското въстание, Септемврийското въстание, атентатът в „Св.
Неделя“, репресиите срещу левите сили

 ● сравняват първото управление на Сговора с второто му правителство начело с Андрей Ляпчев – 
основни различия при Ляпчев: демократично управление, свобода за опозицията, договаряне на два 
заема за България, което показва доверие на чуждестранните банки и стабилизиране на икономическия 
живот

 ● знаят основните моменти от управлението на Народния блок – стабилизиране на селското стопанство, 
освобождаване от репарациите, наложени от Ньойския договор

 ● разпознават портретите на българските политици от този период
Умения: анализ на документ и изображение
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, схема
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
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Насоки, коментари и препоръки
В един от най-трудните за възприемане уроци учителят трябва да прояви предпазливост и баланс при 

оценката на всяко едно събитие – Юнското и Септемврийското въстание от 1923 г., превратите от 1923 
и 1934 г., атентата през 1925 г. За тези събития в миналото не е имало, в момента няма и в бъдеще няма 
да има еднозначна оценка. Проблемният въпрос може да бъде: „По какъв начин българските политици се 
опитват в периода между двете световни войни да преодолеят катастрофалните последици от Ньойския 
договор?“ В хода на урока се въвеждат и изясняват понятията „аграрна реформа“, „трудова повинност“, 
„Комунистически интернационал“, „гражданска война“, „амнистия“, „репарации“. Политическата система 
(новите и основните стари партии) биха могли да се дадат на учениците във вид на схема, която като вид 
онагледяване ще улесни възприемането на сложните събития. Добре е да се даде допълнителна информа-
ция за цар Борис III – колеблив, предпазлив, но с принос за стабилизиране на обстановката след въстанията 
и превратите. Допълнително може да се дадат данни за българите в Македония, Западните покрайнини и 
Добруджа, подложени на репресии и асимилация от сърби, гърци и румънци. Отговорът на проблемната 
задача (въпрос) трябва да се насочи към извода, че всяко правителство прилага своите собствени идеи за 
справяне със ситуацията, но поради почти постоянната политическа и икономическа криза тези идеи не 
могат да се реализират докрай. Относителна стабилизация в България настъпва едва след 1934 – 1935 г.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет.
За домашна работа: Съобщение на тема „Атентатът в църквата „Св. Неделя“. Есе на тема: „Цветът на 

кръвта: червеният и белият терор“. Презентация: „Цар Борис III – различният монарх“.

22. БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: неизбежното участие на България във войната поради между-

народната обусловеност и като пореден опит за решаване на националния въпрос
Задачи. Учениците да:

 ● разбират причините за обявяването на неутралитет от страна на България в началото на Втората 
световна война

 ● знаят и опишат двата блока, участници във войната
 ● осмислят причините за присъединяването на България във войната на страната на Германия
 ● посочат на картата българските земи, които се присъединяват към държавата по време на войната
 ● знаят за „лагерите на смъртта“
 ● опишат отношението към евреите в България
 ● осмислят резултатите от края на войната за България

Умения: работа с географска/историческа карта, работа с документи и изображение, изготвяне на му-
лтимедийна презентация

Методи за преподаване и за учене: работа с карта, беседа, разказ, мултимедийна презентация
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът има два успоредно протичащи процеса, свързани с външната и вътрешната политика. Единият е 

временното национално обединение по време на войната. Вторият е сложната вътрешнополитическа ситу-
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ация. Както и в предишния урок, така и тук балансът при изложението на фактите и предпазливите оценки 
са задължителни. Проблемната задача (въпрос) може да бъде: „Съществувала ли е възможност за по-раз-
лична политика на България от тази, която се реализирала през 1939 – 1944 г.?“ За целта е необходимо на 
учениците да се даде допълнителна информация и алтернативни мнения в историческата наука. Учителят 
въвежда и обяснява понятията „окупация“, „Отечествен фронт“, „трудови групи“, „Холокост“. Възможни-
те акценти в урока са поне три: първият е частичното национално обединение и възвеличаването на монар-
ха като цар обединител. Вторият е спасяването на българските евреи. Третият е англоамериканските бом-
бардировки над България и героичните прояви на българските летци. Като любопитен и поучителен факт 
може да се посочи и коментира в беседа, че България е съюзник на Германия, но не прекъсва дипломатиче-
ските си отношения със СССР. На историко-географската карта се показват новоосвободените територии: 
Южна Добруджа, Западна Тракия, Вардарска Македония, Западните покрайнини. Подчертават се усилията 
на България да интегрира тези земи като там се влагат огромни финансови средства и човешки потенциал. 
Отговорът на проблемната задача (въпрос) вероятно няма да е еднозначен, но това ще бъде добър повод за 
дискусия и даване на домашна работа с възможност за изграждане и презентиране на алтернативни тези.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: присъединени територии, 

столица, град, локализиране на бомбардирани градове, държавна граница.
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
За домашна работа: Съобщение на тема: „Бомбардировките над София“. Презентация на тема: „Депу-

татите, църквата и спасението на българските евреи“. Есе на тема: „Отново обединена България“.

23. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат, че въпреки тежкото наследство от Ос-

манската империя, българското стопанство се развива, появяват се нови отрасли в икономиката и тези 
процеси се случват благодарение на политиката на протекционизъм на редица правителства

Задачи. Учениците да:
 ● опишат развитието на селското стопанство и неговото подпомагане от страна на правителствата
 ● познават положителните дейности на българските правителства за създаването и развитието на 
промишлеността

 ● разбират участието на банките в развитието на българската икономика
 ● осмислят намесата на държавата в стопанската дейност – развитие на съобщенията, строителство на 
жп линии, електроснабдяване, заеми от банки, които се инвестират в икономиката на страната

Умения: анализ на документ и изображение, анализ на статистически данни
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, работа със статистически данни
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Тематичният урок има пряка връзка с повечето предишни уроци, където се разглежда икономическа-

та политика на отделните правителства. Използването на стари знания неизбежно връща учениците към 
икономическата политика на Стефан Стамболов и Константин Стоилов, свързана с модернизация, про-
текционизъм, прагматичност. Тяхната политика има своето продължение в десетилетието преди войните. 
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Отправна точка за началото на новия урок е Ньойският договор с неговите тежки икономически клаузи, 
репарации, загубен в последствие териториален и икономически излаз на Бяло море. Проблемната задача 
(въпрос) може да бъде: „До каква степен българското стопанство успява да догони развитите европейски 
икономики и къде изостава съществено?“ Ключовото понятие е „модернизация“, въпреки че то не се от-
нася в пълна степен до всички страни в развитието на промишлеността и селското стопанство. Учителят 
въвежда и изяснява понятия като „агроном“, „ветеринар“, „кредит“, „бюджет“, „производствена коопера-
ция“, „потребителска кооперация“. За всяко едно от тези понятия са необходими допълнителна информа-
ция или онагледяване. Акцентите в урока са няколко: първият е напредъкът в сферата на строителството 
и на тези производства, които са свързани с продукцията на селското стопанство. Вторият акцент е основ-
ната и водеща роля на държавата в развитието на икономиката. Третият е оземляването на бежанците и 
обезпечаването на тяхното оцеляване в България. Отговорът на проблемната задача (въпрос) едва ли ще е 
от най-оптимистичните. Въпреки модернизацията и явния напредък, българската икономика не може да на-
вакса огромното изоставане от времето на Османската империя и тежките последици от Ньойския договор.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за работа с графики и анализиране на статистически данни.
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
Изобразително изкуство. Развива умения за извличане на информация от изображение.
За домашна работа: Съобщение на тема „Железопътното строителство в България – символ на про-

греса“. Презентация на тема: „От ралото през Възраждането до вършачката през ХХ век“.

24. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да осмислят промените, които настъпват в 

живота на българина и облика на селищата
Задачи. Учениците да:

 ● познават промените, появили се в българския град – административни сгради, паркове, осветление, 
паметници

 ● разбират промените в бита и живота на българите – в празничната система, в облеклото и др.
 ● разпознават и описват новите сгради, появили се в българската столица – София
 ● опишат нововъведенията в българското село
 ● разбират, че българското село се развива значително по-бавно от града
 ● осмислят ролята на българската интелигенция в модернизацията на селото и града

Умения: анализ на документ и изображение
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мултимедийна презентация
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът дава възможност за богато онагледяване, интерактивност, различни видове самостоятелна рабо-

та. Проблемният въпрос може да бъде в случая и малко ироничен: „Европейци, но не съвсем“. Сравнително 
малката като обем фактология може да се замени с анализ на фотоси, картини, анализ на откъси от филми 
за бита от онези години. Съдържателни и любопитни неща биха могли да допълнят текста в урока и пока-
жат на учениците всички елементи на новия градски бит и прогреса – новата архитектура, техническите 
новости, облеклото, храната. Специално място се отделя на празниците – държавните, монархическите, 
църковните, училищните. Подчертава се появата на новия празник – Ден на народните будители. Разказът 
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на учителя и онагледяването на живота на село би помогнало на учениците да отговорят добре на проблем-
ния въпрос, разграничавайки модерното вносно и традиционното българско.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с документ.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
Изобразително изкуство. Развива умения за извличане на информация от изображение. Развива уме-

ния за разпознаване на стилове в архитектурата.
За домашна работа: представете сградите, символи на модернизацията в българските градове. Съоб-

щение: научете повече и напишете за символите на модернизацията във вашите селища – ток, водопровод 
и канализация, транспорт, модерните мебели вкъщи. Есе: „От кръчмата към ресторанта – промените в 
кухнята и промените в модата“.

25. БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат, че благодарение на българската интели-

генция се достигат значителни успехи в европеизацията на българската култура
Задачи. Учениците да:

 ● разбират ролята на държавата в изграждането на българското образование и наука
 ● познават образователните институции, които се създават в различни български градове
 ● разпознават представители на българската литература, изобразително изкуство, архитектура, 
театрално изкуство

 ● знаят произведения на изкуството, създадени през дадения период
Умения: анализ на исторически извор и изображение
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мултимедийна презентация, „мозъчна“ атака
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът предлага богата смесица от теми, свързани с цялата духовна и материална култура на българ-

ската държава от 1878 до 1944 г. По избор учителят може да постави акцент върху образователните инсти-
туции, личностите на творците, върху архитектурата и строителството, върху театъра и музиката. Темата 
е необятна, но това дава възможност да се дава самостоятелна работа на много ученици в различните на-
правления на обобщаващото понятие култура. Важно е да се подчертае, че българските творци заимстват 
от чуждото и модерното, но почти винаги в основата на тяхното творчество остава родното – човекът и 
неговата съдба, съдбата на България с нейните велики победи и огромни трагедии. Урокът за културата 
дава възможност за интердисциплинарни връзки с всички обществени, хуманитарни и технически науки и 
учебни предмети. Проблемният въпрос би могъл да бъде „Кои са непреходните постижения на тогавашна-
та култура, достигнали до наши дни?“. Отговорът е навсякъде около нас – сградите, централните улици на 
големите градове, книгите в библиотеките и картините в галериите.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за разпознаване на основни знаци: столица, град, държавна 

граница.
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
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Изобразително изкуство. Развива умения за извличане на информация от изображение. Развива уме-
ния за разпознаване на стилове в архитектурата и изобразителното изкуство.

За домашна работа: Презентация: „Софийският университет – символ на образованието и науката“ . 
Есе „Иван Вазов – поезията за войните, победите и трагедиите“. Съобщение – „Литературата, политиката 
и жертвите – Алеко Константинов, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Гео Милев и Никола Вапцаров“.

26. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ (1944 – 1948 Г.)

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да осмислят, че политическите промени, на-

стъпили в България на 9 септември 1944 г. и след тази дата, са резултат от протичащите процеси в Европа 
и създаването на полюсна система

Задачи. Учениците да:
 ● разберат, че преминаването на страната към Антихитлеристкия блок в края на войната спасява 
България от тежки клазуи и се избягва катастрофата от Първата световна война

 ● знаят кои политически сили участват в преврата на 9 септември 1944 г.
 ● проследят по какъв начин Комунистическата партия иззема властта изцяло в свои ръце
 ● осмислят понятията „Народен съд“, „тоталитарна система“
 ● разберат, че промяната настъпва във всички сфери на живота – политическа, стопанска, обществена, 
културна

Умения: анализ на исторически извор и изображение
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът започва с поредица въпроси, свързани с участието на България във Втората световна война 

като съюзник на Тристранния пакт. Изяснява се състоянието и поведението на политическите партии, 
държавните институции и нелегалните структури през периода 1939 –1944 г. Отбелязва се особеното 
поведение на монархическия институт, особено след смъртта на цар Борис III. Проблемният въпрос би 
могъл да бъде „Проследете пътя на БКП след 9 септември 1944 г. към постепенното завземане на цялата 
власт в България“. Въвеждат се понятията „сателит“, „народен съд“, „лагери“ (заведения за принудите-
лен труд), „референдум“, „тоталитарна система“. Акцентът в урока е, че съдбата на България се решава 
от Великите сили победителки и властта на БКП се налага най-вече благодарение на присъствието на 
съветски войски в България. Западните държави (Франция, САЩ и Великобритания) изоставят Бълга-
рия в орбитата на СССР и сталинския комунизъм. За голяма част от опозицията след 1944 г., както и 
за управлявалите преди 1944 г. това положение създава ситуация на безпомощност, безнадеждност и 
обреченост. Между БКП и останалите български партии в продължение на повече от 30 години са се 
трупали противоречия и вражди, изправили страната пред гражданска война. След 1944 г. комунистите 
решават всичко в своя полза. Противниците са политически изолирани, физически избити или прогонени 
от България. Отговорът на проблемния въпрос не е еднозначен – „При слабата опозиция, при липса на 
авторитетен монарх и при така създалата се международна обстановка БКП без особени проблеми успя-
ва за около 4 – 5 години да поеме в свои ръце всички лостове на властта. Целият този процес е свързан 
с цената на хиляди жертви.“

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
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Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 
зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.

За домашна работа: Презентация: „Народният съд – справедливо наказание или комунистическо от-
мъщение“. Съобщение: „Съпротивата срещу новата власт – научете повече за движението на горяните“.

27. МОСКОВСКОТО ПРИМИРИЕ И ПАРИЖКИЯТ МИРЕН ДОГОВОР

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да осмислят, че за пореден път в историята на 

България, европейските държави и САЩ (страните победителки) решават съдбата Ӝ. Границите се опреде-
лят без да се взима предвид етническият състав на населението.

Задачи. Учениците да:
 ● знаят клаузите на Московското примирие и да разберат тяхното пагубно последствие относно 
реализирането на националното обединение

 ● познават по-важните клаузи от Парижкия мирен договор
 ● разберат, че от една страна наложените разпоредби от Парижкия мирен договор не са крайно тежки, 
но от други България губи надеждата за национално обединение

Умения: анализ на исторически документ
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Темата на урока е свързана изцяло с Втората световна война и нейния край, с първите политически 

промени в България след 1944 г. Акцентите в урока са няколко: чрез решенията на Московското примирие 
България фактически е окупирана държава. Реално обаче голяма част от населението и новата власт въз-
приемат присъствието на съветски войски като освобождение и възможност да вземат властта. Проблем-
ният въпрос би могъл да бъде: „Има ли България възможност за своя самостоятелна политика?“. Поставя 
се акцент, че във външнополитически план тя е принудена от очертаващите се победители да се изтегли 
от земите на обединена България (Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Западните покрайнини). 
Принудена е да воюва срещу доскорошния си съюзник Германия. Срещу голямата цена от десетки хиляди 
жертви през 1944 – 1945 г. във войната срещу Германия България все пак получава някакви малки дивиден-
ти на Парижката мирна конференция. Там тя е третирана като победена държава и съюзник на Германия. 
Поради очертаващото се обаче сателитно положение спрямо СССР от нея не са отнети нови територии 
каквито претенции има от Гърция и Сърбия. Поредната национална катастрофа е избегната. Ползата от 
политиката, както преди 1944 г., така и след 1944 г. обаче са нулеви, а цената сериозна. България, въпреки 
огромните разходи и хилядите жертви, за пореден път не успява да реализира своите цели за национално 
обединение. Като самостоятелна работа може да се реализира анализ на текст и работа с географска карта. 
Текстът в учебника показва надеждите на България за излаз на Бяло море. По картата може да се проследи 
пътят на българските войски по време на войната срещу Германия през Македония и Сърбия до Унгария 
и Австрия. Отговорът на проблемния въпрос е еднозначен: „България няма никаква възможност за са-
мостоятелна политика“.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за сравнение и съпоставяне на държавната територия по време 

на войната и следвоенните (днешни) граници на България.
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
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За домашна работа: съобщение: „Проучете кои български историци и географи са защитавали нашата 
национална кауза на Парижката конференция“. Есе на тема: „Гърция си иска Родопите, а може би и Пло-
вдив“. Презентация: представете амбициите на балканските държави и политиката на Великите сили за 
историко-географската карта на Балканите на Парижката мирна конференция.

28. ПЕРИОДЪТ НА СТАЛИНИЗЪМ И НАЛАГАНЕ 
НА СЪВЕТСКИ МОДЕЛ (1948 – 1956 Г.)

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците да разберат тоталната намеса на БКП във всички 

сфери живота на гражданите и държавата
Задачи. Учениците да:

 ● познават коренната политическа промяна, настъпила в България след преврата от 9 септември 1944 г.
 ● разберат налагането на сталинския режим в България
 ● опишат „култ към личността“, „комунистически режим“
 ● знаят репресиите през този период и техния резултат – ликвидиране на всички партии и съюзници на 
БКП

 ● характеризират основните черти на политическата система на комунизма
Умения: анализ на исторически документ
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока на учениците се задават въпроси, свързани с вътрешнополитическото положение 

на България, нейния международен статут и решенията на Парижката мирна конференция. Проблемният 
въпрос може да се формулира така: „Какъв е новият стил на управление, наложен от режима на БКП и 
Вълко Червенков?“ Въвеждат се и се обясняват многото на брой и сложни за съвременния седмокласник 
понятия „комунистически режим“, „сталинизъм“, „култ към личността“, „казионна организация“, „чавдар-
че“, „септемврийче“, „комсомолец“ (ДКМС – Димитровски комунистически младежки съюз). Отговорът 
на проблемния въпрос не е особено труден: „БКП изцяло копира действията на сталинската власт в СССР. 
В определени моменти репресиите в България дори надминават тази в СССР и преследването на т.нар. 
„враг с партиен билет“.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
За домашна работа: Презентация: „Лагерите в България – преди и след 1944 г.“ (представяне, срав-

нение, анализ). Съобщение: „Направете проучване чрез вашите родители, баби и дядовци за младежките 
организации в социалистическа България – тези на комсомолците, септемврийчетата и чавдарчетата“.
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29. БЪЛГАРИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ (1956 – 1989 Г.)

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да разберат положителните и отрицателните 

моменти от управлението на Т. Живков, насочени към социално благосъстояние и икономическо развитие 
на страната, но в рамките на идеологията и в сферата на СССР

Задачи. Учениците да:
 ● скицират портрета на Тодор Живков като ръководител на държавата и като личност
 ● познават положителните моменти от управлението на Живков в социалната сфера: безплатни 
медицина, образование, затваряне на лагерите, мащабно строителство на жилищни квартали и др.

 ● опишат отношенията на България със СССР през този период: положителните и отрицателните 
страни

 ● разберат причините за кризата в страната в края на 80-те години
 ● знаят важните политически събития, които се случват в България и в международен план
 ● характеризират „възродителния процес“ – причини, ход, последици

Умения: анализ на исторически документ, работа с изображение
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мултимедийна презентация и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
В началото на урока се поставят въпроси за вътрешнополитическото развитие на България от 1944 до 

1956 г. Проблемният въпрос може да бъде: „Посочете причините за дългото управление на Тодор Живков“. 
Учителят представя биографията на Живков като може да включи по собствена преценка различни факти 
от живота му и противоречиви оценки за неговата личност. Необходимо е във всяко едно отношение да 
има баланс в оценките. Ясно е, че върху разбиранията на децата за личността и историческия период 
със сигурност ще оказват влияние и извънучилищни фактори. Акцентите в урока могат да бъдат няколко. 
Първото е преустановяването на бруталните комунистически репресии. Второто е успешната социална 
политика. Третото е ползата за българите от специфичните икономически взаимоотношения със СССР до 
1985 г. Специално място може да се обърне на „възродителния процес“. Причините за него, протичането 
и последиците би трябвало да се представят обективно и в тяхната цялост. Не бива повече да се робува на 
конюнктурно-политически и национално-нихилистични постулати, които в последните 30 години практи-
чески отдалечават обществото от истината за Възродителния процес. Отговорът на проблемния въпрос е 
нееднозначен. По-скоро той би могъл да бъде повод за заключителна дискусия с неизбежно противоречиви 
мнения, както и за различни теми за домашна работа.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
Изобразително изкуство. Развива умения за свързване на текст с изображение.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
За домашна работа: презентация: „Животът в панелните квартали“, есе на тема: „Портрет на Тодор 

Живков – баба и дядо като историци“. Съобщение: „Гара Буново и атентатите на турските терористи в 
България през 80-те години на ХХ век“.



54

30. ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят разделянето на света на два полюса и 

мястото на България в Източния блок.
Задачи. Учениците да:

 ● знаят за участието на България в организациите на страните от Източния блок: СИВ, Варшавски 
договор

 ● разбират понятието „желязна завеса“ и негативните последствия от тази международна политическа 
ситуация

 ● характеризират отношенията на България с нейните съседи, особено по териториални въпроси и 
проблемите на българското население извън страната

Умения: анализ на исторически документ
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Чрез въпроси към учениците новата тема се свързва с участието на България във Втората световна вой-

на, с уреждането на международното положение на страната непосредствено след войната и клаузите на 
Парижкия мирен договор. Проблемният въпрос може да бъде: „Ползите и негативите за България от ней-
ното сателитно положение в рамките на СИВ и Варшавския договор“. Въвеждат се и се обясняват многото 
нови понятия: „студена война“, „желязна завеса“, „Берлинска стена“, „СИВ“, „ОВД“, „НАТО“. Изяснява 
се държавното наименование на републиката с федеративен статут (Югославска република Македония). 
Подчертава се подчиненото и сателитно положение на България спрямо СССР. Обяснява се как управля-
ващите в България и най-вече Тодор Живков се опитват да извлекат определена полза от това състояние. 
Необходимо е да се постави акцент върху македонския въпрос. На първо място национално-нихилистична-
та политика на БКП през 40-те години, а след това преодоляването на тази политика при управлението на 
Тодор Живков. Необходимо е като самостоятелна работа да се даде и документ по македонския въпрос от 
времето на Живков. „Възродителният процес“ се свързва с българо-турските отношения, като се подчерта-
ва постоянната намеса на Турция във вътрешните работи на България. Отговорът на проблемния въпрос е 
с известни елементи на относителност. Безспорните вреди и относителните ползи създават една неестест-
вена ситуация, която не може да продължи вечно. През 80-те години се променя светът, променя се СССР, 
при това не в наша полза. Всичките процеси водят до криза в България и до промените през 1989 г.

Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
География и икономика. Умения да се очертават границите между блоковете в Европа, локализират се 

неутралните страни и страните, които са обект на конфликти.
За домашна работа: Презентация: „Символът на желязната завеса – построяването и разрушаването 

на Берлинската стена“. Съобщение на тема: „Българската армия – стоманеният щит срещу НАТО“. Есе на 
тема: „Картоненият трабант – успехът на германския социализъм“.
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31. ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ (1944 – 1989 Г.)

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят процеса на коопериране (доброволен 

или насилствен), национализацията, плановата икономика.
Задачи. Учениците да:

 ● разбират проведената аграрна реформа в страната – положителни и отрицателни страни
 ● опишат ликвидирането на частната собственост и извършването на национализация на предприятия, 
мини, банки и др.

 ● посочат положителните страни в развитието на икономиката – електрификацията, развитието на нови 
модерни отрасли в икономиката, стабилност чрез централизация

 ● посочат отрицателните страни в икономическото развитие – обезлюдяване на селата, за тежката 
промишленост се отделят огромни средства, които не са по силата на страната, липса на конкуренция 
и свободна инициатива

Умения: анализ на исторически документ, работа със схеми
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Встъплението в урока би могло да бъде припомняне на българското икономическо развитие в предиш-

ния исторически период (1879 – 1944 г.) – активно строителство, частно дребно селско стопанство, сла-
боразвита промишленост, водеща роля на държавата в цялостното икономическо развитие и регулирането 
на пазара. Проблемният въпрос звучи така: „Какви са положителните и негативните измерения на цен-
трализираната държавна социалистическа икономика?“ Въвеждат се понятията ТКЗС, „национализация“, 
„индустриализация“, „петилетка“ (петгодишен план). Разкриват се последователно действията на властите 
за насилствено коопериране, насилствена национализация на промишлеността и занаятите, нов тип индус-
триализация, пълна централизация на стопанството, краткосрочно и дългосрочно планиране. Подчертават 
се положителните и отрицателните страни на този процес, както и нееднозначната оценка от страна на на-
селението. Има одобрение, има негативизъм и дори съпротива в някои селски райони. Разказва се за ролята 
на СССР и СИВ в развитието на народното стопанство. Обясняват се опитите (успешни и неуспешни) на 
Тодор Живков да модернизира икономиката, да разшири пазарите в посока Азия и Африка. Обясняват се 
причините за кризата през 80-те години – спиране помощта на СССР, по-бавното технологично развитие 
в сравнение със Западна Европа, обезлюдяването на селата. Отговорът на проблемния въпрос не е едноз-
начен и е приблизително следният: „Въпреки многото положителни страни на държавната централизирана 
икономика поради промените в СССР през 80-те години и загубата на „икономическото“ състезание със 
страните от Западна Европа социалистическата икономика изпада в криза“.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
География и икономика. Развива умения за работа със схема.
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32. ОБЩЕСТВОТО В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ (1944 – 1989 Г.)

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят социалните придобивки, унифицирания 

начин на живот, промените в градския и особено в селския бит през социалистическия период.
Задачи. Учениците да:

 ● обърнат внимание на положителните инициативи в социалната сфера: създаване на работни места, 
строителство на жилищни комплекси, детски градини, училища и много други

 ● разберат налагането на атеизъм
 ● разберат ограниченията, които са наложени за по-голямата част от населението: липсата на достъп до 
луксозни стоки, невъзможността за свободно пътуване в западните страни и други

Умения: анализ на исторически документ, работа с изображение
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мултимедийна презентация и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът е пряко свързан с икономическото развитие на страната след 1944 г. и най-вече с политиката на 

Тодор Живков във всички сфери на държавното управление. Темата разкрива различните лица на държав-
ния социализъм – от грижата за хората до ограничаването на техните действия във всекидневието и житей-
ската им перспектива. Проблемният въпрос може да бъде: „Сравнете българското общество от времето на 
Тодор Живков с положението на хората в днешна България“. Учителят въвежда и обяснява с конкретни 
примери понятията „миграция“, „ограничено местожителство“, „ергенски данък“, „атеизъм“, „Кореком“, 
„социално равенство“, „безплатна медицинска помощ“. Поставя се акцент върху етническата и религиозна 
реалност в България. Разкрива се амбицията на властта за постигане на добро социално-битово равнище 
на населението, за успехите и неуспехите в тази политика. Обяснява се постепенното създаване на т.нар. 
„партийна номенклатура“ – привилегировано съсловие от висши дейци на комунистическата партия. Уро-
кът дава възможност да се правят интересни сравнение между времето до 1944 г., времето между 1944 и 
1989 г. и днешното социално-икономическо положение на българите. Ако има затруднения в отговорите 
на проблемния въпрос, той може да се трансформира в домашна работа – анкета на учениците с техните 
родители, баби и дядовци.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
За домашна работа: есе на тема: „От братчетата на Гаврош до витрините на „Кореком“ (литератур-

но-исторически размишления)“ или „Разговор за светлото бъдеще на опашка за банани“. Презентация: 
„Училищният албум на баба и дядо“ (разказ за училището по времето на социализма). Съобщение: „Без-
платното здравеопазване в очакване на 9 милионния българин“.
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33. КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ

Вид на урока: за нови знания
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да разберат, че въпреки контрола на държа-

вата и партийната цензура върху изкуството и науката, българската култура и образование са подпомагани 
от държавата. Това дава възможност за тяхното развитие, за висока образованост на голяма част от бъл-
гарите, за популяризация на българската култура извън пределите на страната. Български представители 
на изкуството се изявяват по световните сцени, завоюват редица отличия и остават в световния пантеон.

Задачи. Учениците да:
 ● знаят за изграждането на редица институции от страна на държавата за подпомагане на образованието, 
науката и културата

 ● познават представители на изкуството, литературата, науката
 ● опишат изключителния принос на Людмила Живкова в подкрепата и популяризирането на българската 
култура и спорт

 ● посочат недостатъците в образованието, които се дължат на намесата на идеологията
 ● осмислят, че до голяма степен успехите на България в спорта и културата са се дължали на вложените 
средства и строителството на бази, школи, клубове и т.н.

Умения: анализ на исторически документ, работа с изображение, съставяне на презентация
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мултимедийна презентация и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Урокът дава възможност за много междупредметни връзки, богато онагледяване, различни видове са-

мостоятелна работа. Сферата на културата, образованието и спорта е добър пример както за положител-
ната роля на държавата, така и за ограниченията, характерни за социалистическата система. Несъмнено 
постиженията в тези области са много по-значими в сравнение с царска България или с България от по-
следните 3 десетилетия. В същото време учителят трябва да даде примери и да обясни идеологизацията 
на образованието, литературата, изкуството и културата. Проблемният въпрос може да бъде: „Как пости-
женията в образованието, културата и спорта прославят България по света?“. Особено място може да се 
отдели на Людмила Живкова и нейните инициативи в сферата на културата. Добри примери за патриотично 
възпитание могат да се посочат във връзка с честването на 1300 години от образуване на българската дър-
жава и други годишнини. Темата за 1300-годишнината е подходяща за даване и на домашна работа. Отгово-
рът на проблемния въпрос не може да е еднозначен. От една страна, действията на държавата, усилията на 
творците и спортистите прославят България. От друга страна, много творци напускат отечеството, защото 
се чувстват ограничени от идеологията на властта.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
Изобразително изкуство. Развива умения за свързване на текст с изображение
Музика. Познава постиженията на класическата и популярна музика от времето на социализма.
За домашна работа: презентация на тема: „Тракийските съкровища – славата на България по целия 

свят“. Есе на тема: „Стефка Костадинова – ненадминатият български рекордьор“. Съобщение на тема: 
„Животът на българина във филмите на Рангел Вълчанов“.
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34. ТРУДНИЯТ ПРЕХОД ОТ ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците трябва да осмислят причините за сложността на 

прехода – унищожаването на постиженията на социализма, отсъствието на силна власт, която води до 
разрастване на бандитизма, включително и в управлението на страната, и рязкото спадане стандарта на 
живот на българина. В същото време на мястото на комунистическата идеология се налагат идеите на де-
мокрацията.

Задачи. Учениците да:
 ● познават политическите дейци, осъществили промяната и управлявали през 90-те години на ХХ в.
 ● характеризират управлението на всяко от правителствата
 ● посочат партиите, които възникват тогава и техните действия в политическия живот
 ● разберат грубите и основни грешки, които се допускат след рухването на социализма, унищожаването 
на икономиката, отсъствието на ценности, криворазбраната демокрация

 ● осмислят ролята на западните държави в унищожаването на българската армия, стопанство, култура 
и образование

Умения: анализ на исторически документ
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
Каквото и да направи учителят при преподаването на този урок, той ще се изправи пред няколко неу-

добства. Първото е „домашната“ опозиция, която родителите и по-възрастните поколения могат да окажат 
на всеки ред от текста на учебника. Посоките ще са различни. Неудовлетворен антикомунизъм или идеята 
за разрухата на комунистическа България. Винаги може да има упрек за нова идеологизация „вляво“ или 
„вдясно“. Близостта на тази съвременна история до реалното днешно съвремие дава шансове за интересен 
урок, но крие опасности от дискусии, отдалечаващи учебния час от историята като наука и като учебен 
предмет. Изходите за учителя са може би два: първият е строго хронологическо проследяване на събитията 
без да се дават възможности за дискусии. Учителят просто изяснява процесите, формата и съдържанието 
на абревиатурите в названието на основните политически партии – БСП, СДС, ДПС, ГЕРБ, НДСВ, ВМРО. 
Всяка от партиите може да се свърже със съответните партийни лидери и държавници. Вторият изход е 
точно противоположен: лансиране на тези, провокиращи беседа и дискусия, използване на интерактивни 
методи, показване на текстове и изображения с цел активна самостоятелна работа. Проблемният въпрос е 
изпитание пред учителя, защото засегнатите в урока теми са различни – идеология, политика, икономика, 
култура, национален въпрос. Може да се търси неангажираща формулировка: „А сега накъде – прогрес или 
регрес“. Отговорът едва ли ще се получи в рамките на учебния час. Най-подходящото му продължение са 
различните форми на домашна работа.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
Български език и литература. Развива умения за работа с текст.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет.
За домашна работа: Презентация: „Унищожаване на политическите символи“ (петолъчката, мавзолея, 

паметниците и др.). Съобщение: „Българската военна индустрия – преди и сега“.
Есе на тема: „90-те години – свободни, но гладни.“
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35. БЪЛГАРИЯ ПО „ПЪТЯ КЪМ ЕВРОПА“

Вид на урока: комбиниран
Основна дидактическа цел на урока: учениците да осмислят, че след разпадането на Източния блок 

алтернативата на България е била присъединяване към НАТО и ЕС
Задачи. Учениците да

 ● проследят пътя на България, извървян за присъединяване към ЕС
 ● знаят правителствата и техните постъпки за европейската интеграция на България
 ● опишат постъпките на България за присъединяване към НАТО
 ● знаят за участието на български войски в операции на НАТО
 ● разбират, че присъединяването към ЕС и особено към НАТО силно ограничава независимостта на 
България в нейните решения

Умения: анализ на схема, работа с документ
Методи за преподаване и за учене: беседа, разказ, мултимедийна презентация и др.
Учебно-методически ресурси: учебник по история и цивилизации за 7. клас; електронен вариант на 

учебника; исторически атлас за 7. клас на издателство АТЛАСИ; учебна тетрадка.
Насоки, коментари и препоръки
За всеки учител по история е ясно, че метафоричното обществено-политическо понятие „Пътят към Ев-

ропа“ е дискусионно от всяка една гледна точка. България е по-стара европейска държава от всички други 
държави, които днес членуват в ЕС. Неговото медийно налагане в общественото пространство обаче дава 
шанс за провеждане на интересни уроци, изпълнени със съдържателни беседи, дискусии, реализиране на 
ролеви игри и други интердисциплинарни методи. Проблемният въпрос би могъл да бъде: „Какви са при-
ликите и разликите между членството на България в СИВ и ОВД (до 1989 г.) и членството на страната в 
ЕС и НАТО (след 1989 г.)?“. Учителят въвежда и обяснява понятията: „ЕС“ (Европейски съюз), СЕ (Съвет 
на Европа). Като допълнение и възможна алтернатива се изяснява понятието Евразийски съюз (Русия, 
Беларус, Казахстан, Армения). На историко-географската карта се откриват и очертават страните от ЕС, 
неутралните държави и страните от Евразия. Локализират се основните градове, свързани със създаването 
и развитието на ЕС – Маастрихт, Брюксел, Амстердам, Люксембург, Лисабон. Проследяват се етапите на 
създаване на ЕС и стъпките на България към членството в ЕС и НАТО. Посочват се плюсовете и минусите 
от членството. Дискутират се алтернативите – неутралитет или членство в Евразия. Подчертават се и се 
обясняват сложните съвременни отношения на България с държави извън ЕС – Турция, Македония (бивша 
югославска република), Русия, Украйна и други.

Контрол: индивидуални отговори, решаване на задачите в учебника и учебната тетрадка
Междупредметни връзки
География и икономика. Развива умения за работа със схема, работа с историко-географска карта
Български език и литература. Развива умения за извличане на информация от документ.
Информационни технологии. Изпълнява задачи, свързани с търсене и обработване на информация по 

зададена тема от интернет. Прилага умения за работа с Power Point за съставяне на презентация.
За домашна работа: Презентация: „Личностите и техните подписи – приемането на България в НАТО 

и ЕС“. Есе „Срещу кого воювахме преди и срещу кого ще воюваме утре“. Съобщение: „Излизането на 
Великобритания от ЕС – причини и последици“ (кой бяга от хубавото?).
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ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО НИВО

Първа група

1. Новото време обхваща периода от: (1 т.)
А) XV – XX век Б) XIV – XVII век В) XVI – XIX век Г) XVI – XX век

2. Първият препис на „История славянобългарска“ е дело на: (1 т.)
А) Паисий Хилендарския Б) Софроний Врачански
В) д-р Петър Берон  Г) Васил Априлов

3. Първите класни училища са открити в: (1 т.)
А) Враца, Габрово, Елена Б) Стара Загора, Плевен, Габрово
В) Копривщица, Габрово, Пловдив Г) Пазарджик, Плевен, Габрово

4. С кое събитие свързвате изображението? (1 т.)
А) Априлското въстание 
Б) Църковната борба
В) Браилските бунтове
Г) Руско-турската война 1877/1878 г.

5. Разпознайте историческите личности по дадените описания. (3 т.)
А) Един от водачите на 
църковната борба през Въз-
раждането. През 1860 г. 
по време на великденската 
служба в българската църк-
ва в столицата на Осман-
ската империя не спомена-
ва името на цариградския 
патриарх.

Б) Роден е в Карлово. Участ-
ва в Първата и Втората бъл-
гарска легия и в четата на 
Панайот Хитов. Опитът му 
го убеждава, че свободата 
може да се извоюва само чрез 
всеобщо въстание. От 1869 
г. обикаля българските земи 
и създава Вътрешна револю-
ционна организация (ВРО).

В) Работи като учителка 
в родния си край. По заръка 
на Георги Бенковски ушива 
главното знаме на въстани-
ците от Четвърти револю-
ционен окръг. След потуша-
ването на въстанието е за-
ловена и хвърлена в Пловдив-
ския затвор. Доживява Ос-
вобождението на България и 
изработва копие на знамето.

6. Разгледайте картата 
и изберете подходящото 
заглавие. (1 т.)
А) България след 
Берлинския конгрес
Б) България по време 
на Втората световна война
В) България след Ньойския 
мирен договор
Г) Границите на Българската 
екзария
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7. Поставете знак � пред верните твърдения и знак � пред грешните. (6 т.)
А) По време на Възраждането започва честването на деня на св. св. Кирил и Методий.
Б) Временното руско управление се ръководи от княз Владимир Черкаски.
В) Първото българско правителство е оглавено от Тодор Бурмов.
Г) България преживява две национални катастрофи при управлението на Борис III.
Д) През 1940 г. на България е върната Северна Добруджа.
Е) Александър Стамболийски е лидер на БЗНС.

8. Кое историческо събитие е описано в документа? (1 т.)
Прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско 

царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на вели-
ките сили и съчувствието на целия просветен свят...

А) Търновската конституция Б) Съединението
В) Обявяване на независимостта Г) Присъединяване към ЕС

9. Запишете понятието, което отговаря на даденото определение. (4 т.)

политическо, административно или културно самоуправление

основният закон на една държава, който определя формата 
на държавната уредба и правата и задълженията на гражданите

отказване на владетел от правата му над престола

завземане на властта по насилствен и незаконен начин

10. В кой ред е правилна хронологията на събитията? (1 т.)
А) Септемврийското въстание, присъединяване към ЕС, управление на ОФ, присъединяване 

към Тристранния пакт
Б) Септемврийското въстание, присъединяване към Тристранния пакт, управление на ОФ, при-

съединяване към ЕС
В) управление на ОФ, Септемврийско въстание, присъединяване към Тристранния пакт, при-

съединяване към ЕС
Г) присъединяване към Тристранния пакт, Септемврийско въстание, управление на ОФ, при-

съединяване към ЕС

11. Представени са двама български политици. Разпознайте ги и запишете техните име-
на в графите А и Б в таблицата, а под тях  запишете цифрата на събитията, с които ги 
свързвате. (3 т.)

1. Присъединяване на България към НАТО 2. Възродителният процес 
3. Премахват се лагерите за политически затворници 4. България – член на ЕС

А)  Б) 
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ТЕСТ ЗА ИЗХОДНО НИВО

Втора група

1. Началото на Българското възраждане съвпада по време с: (1 т.)
А) Просвещението Б) Средновековието В) Съвременността Г) Ренесанса

2. „История славянобългарска“ е завършена в: (1 т.)
А) Хилендарския манастир Б) Троянския манастир
В) Бачковския манастир  Г) Зографския манастир

3. Първите светски български 
училища са: (1 т.)
А) взаимни
Б) класни
В) гимназии
Г) килийни

4. С кое събитие свързвате 
изображението? (1 т.)
А) Априлското въстание 
Б) Берлинския конгрес
В) Съединението
Г) Балканските войни

5. Разпознайте историческите личности по дадените описания. (3 т.)
А) Роден е в Котел. Създава 
три плана за освобождение-
то на България. Сформира 
първата българска легия. 
Смятан е за родоначалник на 
българското организирано 
националноосвободително 
движение.

Б) Български възрожденски 
учен. През 1924 г. издава 
„Буквар с различни поуче-
ния“ (Рибния буквар). Пред-
лага в българските училища 
да се въведе взаимоучителна-
та метода на преподаване.

В) Роден в Копривщица. 
Един от организаторите на 
Априлското въстание, ръ-
ководител на Четвърти ре-
волюционен окръг. Създава 
Хвърковатата чета, с която 
обикаля Балкана, за да вди-
гне българите на въстание.

6. Поставете 
заглавие 
на картата: (1 т.)
А) България след 
Берлинския конгрес
Б) Руско-турската 
освободителн а война 
(1877 – 1878 г.)
В) България след 
Ньойския мирен 
договор
Г) Границите 
на Българската 
екзархия
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7. Поставете знак � пред верните твърдения и знак � пред грешните. (6 т.)
А) Априлското въстание избухва на 1 май 1876 г.
Б) През 1870 г. е учредена българската екзархия.
В) Стефан Стамболов е участник в Априлското въстание и министър-председател на следосво-

божденска България.
Г) Формата на държавно устройство на България според Търновската конституция е абсолют-

на монархия.
Д) През 1940 г. на България е върната Южна Добруджа.
Е) България е обявена за република през 1946 г.

8. Кое историческо събитие е описано в документа? (1 т.)
Жителите на така наречената Източна Румелия след свалянето на тамошното досегашно 

правителство и избирането на друго привременно обявиха съединението на Източна Румелия 
с Княжеството и единодушно ме прогласиха за княз на тази област...

А) Търновската конституция Б) обявяване на съединението
В) обявяване на независимостта Г) присъединяване към ЕС

9. Запишете понятието, което отговаря на даденото определение. (4 т.)

голяма църковна област, управлявана от екзарх

форма на държавно устройство, при която властта 
на монарха е ограничена от основния закон
политическа система, при която има пълен контрол 
над обществото от една партия
парично или материално обезщетение, което победената 
във война държава плаща на страните победителки

 
10. В кой ред е правилна хронологията на войните? (1 т.)
А) Междусъюзническа, Балканска, Първа световна, Сръбско-българска
Б) Балканска, Сръбско-българска, Първа световна, Междусъюзническа
В) Сръбско-българска, Първа световна, Балканска, Междусъюзническа
Г) Сръбско-българска, Балканска, Междусъюзническа, Първа световна.

11. Представени са двама български политици. Разпознайте ги и запишете техните име-
на в графи А и Б в таблицата, а под тях отбележете цифрата на събитията, с които ги 
свързвате. (3 т.)

1) Подписва Ньойския мирен договор.
2) Съдейства за назначаването на български духовници в Македония.
3) Води политика на протекционизъм.
4) Въвежда аграрна реформа.

А)  Б) 
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