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УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

I. ВИД НА ИЗПИТА 

Държавният зрелостен изпит е писмен и анонимен. 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа. 

III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Държавният зрелостен изпит включва учебното съдържание от задължителните 

модули на профилиращия предмет, изучавани в класовете от втори гимназиален 

етап: 

1. Модул Власт и институции. 

2. Модул Култура и духовност. 

3. Модул Човек и общество. 

IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

• Обяснява връзката между политически, стопански, идейни и социални 

промени. 

• Характеризира основни политически модели на управление. 

• Сравнява политически системи. 

• Свързва идеи за промяна на обществото с обществените и политическите 

движения, които ги представляват. 

• Разграничава исторически факти от аргументи и оценки за тях. 

• Проследява развитието на възгледите за демокрация и политическо 

представителство. 

• Обяснява функционирането на съвременните демократични институции. 

• Свързва международни институции с основни документи, регламентиращи 

международните отношения. 

• Представя развитието на идеята за обединена Европа и институциите на ЕС. 

• Проследява развитието на държавността в българското историческо развитие. 

• Обяснява ролята на световни религии в развитието на цивилизациите. 

• Дава примери за самобитност, приемственост и взаимни влияния между 

култури и цивилизации. 

• Установява синхронност, асинхронност, регионални особености в 

историческото и културното развитие на различните общества. 

• Сравнява представянето на едни и същи събития в различни източници. 



• Сравнява по зададени показатели паметници и традиции, принадлежащи на 

различни култури. 

• Оценява приноси в световното културно наследство. 

• Аргументира ролята на България в значими културни процеси. 

• Оценява значението на културното многообразие във всекидневния живот. 

• Свързва паметници и творби със съответстващите им художествени стилове 

и/или традиции. 

• Проследява развитието на възгледите за гражданство и граждански права. 

• Съпоставя еволюцията на правата и свободите на гражданите в различните 

общества. 

• Обяснява сходства и различия в начините на живот и в ценностите на отделни 

общества и групи. 

• Обяснява последици от откритията на науката, техниката и технологиите. 

• Оценява идеи и действия на личности в историята. 

• Дава примери за глобални проблеми на човечеството и подходи за 

разрешаването им. 

• Интерпретира и преструктурира информация от разнообразни исторически 

източници. 

• Обяснява връзката между исторически събития и тяхното художествено 

пресъздаване. 

• Критично оценява достоверността на информацията, която използва. 

• Подбира и използва основни понятия при описание, сравнение и анализ на 

събития и процеси. 

• Създава логически свързан и правилно структуриран писмен текст върху 

разнообразни исторически източници или отговор на въпрос по исторически 

проблем. 

V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Държавният зрелостен изпит се провежда под формата на тест, включващ 26 

задачи, сред които: 

• тестови задачи с избираем отговор; 

• тестови задачи с кратък свободен отговор; 

• тестови задачи с разширен свободен отговор; 

• създаване на свързан писмен текст върху разнообразни исторически източници 

или отговор на въпрос по исторически проблем по избор на зрелостниците. 

Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по 

познавателни равнища, както и разпределението на общия брой точки между 

отделните задачи се определят в спецификацията, разработена в съответствие с 

изискванията на държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 

 



VI. ОЦЕНЯВАНЕ 

Максималният брой точки от държавния зрелостен изпит е 100. 

Резултатите от изпита се записват в точки като процент от максималния брой 

точки.  

Изпитът се приема за успешно положен при резултат, равен или по-висок от 30% 

от максималния брой точки.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


