
 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

История и цивилизации, 5. Клас 

(общообразователна подготовка) 

 
Училище: …………………………………………………………………………...  

Град: …………………………………  

Утвърждавам: ……..……………………………  

Директор: …………..……………………………  

                                     (име и фамилия)  

 

 

 

 уроци за нови 

знания  

НЗ  40 учебни часа  

уроци за 

упражнения и 

практически 

дейности  

УП  7 учебни часа  

уроци за обобщение 

и преговор  

УО  7 учебни часа  

уроци за контрол и 

проверка  

УК  6 учебни часа  

резерв учебно 

време  

РЗ  8 учебни часа  

 

 

 

Годишен хорариум: 68 часа  

За изпълнение на примерното разпределение се работи с материали на Издателство „Даниела Убенова“ чрез печатен и електронен вариант на 

учебника. Електронен вариант на учебник (ресурси, съотнесени към страницата на всяка урочна единица, свързани с активизиране на дейността, 

визуализация за изграждане на представи, фронтална работа, домашна работа, материали за самопроверка, материали за текущ контрол и 

проверка, тестове за оценяване по раздели, метод за автоматично предаване на резултатите към учителя, свързан с отчитане и анализиране на 

участието на обучаемия, екипна работа, осигурена чрез възможностите на виртуалната класна стая, която се предоставя от електронната 

платформа). Учебна тетрадка с материали за формиране на компетенции за съзнателно прилагане на историческо познание. Книга за учителя, 

обезпечаваща методическите подходи и съдържаща практически съвети за обогатяване на учебната дейност. 



Въведение в историята 

 

 

Праистория 

№ 

по 

ре

д 

Учебни 
седмици 

по ред 

Тема на 

урочна 

единица 

Урочна 

единиц

а 

Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението 

Нови 

понятия 

Контекст и 

дейности за 

всяка урочна 

единица 

Методи и форми 

на оценяване по 

теми и/или 

раздели 

Забе-

лежка 

1 1 1. История и 

нейните из-

вори 

НЗ разбира смисъла на наука-

та история, разпознава 

основните видове извори, 

дава примери за различни 

видове извори, знае кои са 

първите историци 

извори, 

археология 

евристична бесе-

да, работа с 

текст, работа с 

извори, ИКТ 

разпознаване на из-

вори, сравняване в 

таблици, извличане 

на информация, ус-

тни, писмени 

 

2 1 2. Времето в 

историята 

НЗ преобразува години във ве-

кове, използва линия на 

времето 

хронология евристична бесе-

да, работа с 

текст, групова 

работа, мозъчна 

атака, игри 

Сравняване на ли-

нията на времето, 

четене с разбиране, 

прилагане на зна-

ния, формиране на 

умения 

 

3 2 Въведение в 

историята ‒ 

упражнение 

УП знае, умее да прилага нау-

ченото, техники за из-

следване 

археология, 

хронология, 

епохи, извори 

работа по групи, 

диалог, дискусия 

Попълване на та-

блици, ИКТ 

 

№ 

по 

ре

д 

Учебни 
седмици 

по ред 

Тема на 

урочна 

единица 

Урочна 

единиц

а 

Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението 

Нови 

понятия 

Контекст и 

дейности за 

всяка урочна 

единица 

Методи и форми 

на оценяване по 

теми и/или 

раздели 

Забе-

лежка 

4 2 3. Началото 

на човешка-

та история 

НЗ посочва периодите на пра-

историята, описва бита 

на праисторическия човек, 

посочва стадиите в ево-

люцията на човека, разби-

ра връзките природа ‒ 

еволюция, 

общност, 

табу 

евристична бесе-

да, дискусия, из-

вличане на ин-

формация, рабо-

та с изображе-

ния, ИКТ 

сравняване по опре-

делени показатели, 

активност, проява 

на отношение 

 



човек 

5 3 4. Голямата 

промяна ‒ 

земеделие, 

скотовъдст

во, занаяти 

НЗ използва пространствена 

и хронологическа ориента-

ция, разбира ролята на гео-

графските условия, опре-

деля причините за възник-

ването на земеделието и 

скотовъдството, изброя-

ва последици, посочва вли-

янието на металургията 

революция, 

държава, 

цивилизация, 

земеделци 

работа с текст, 

групова работа, 

самостоятелна 

работа, работа с 

изображения, 

ИКТ 

сравняване по опре-

делени показатели, 

активност, попъл-

ване на таблици, 

ИКТ 

 

6 3 5. Днешните 

български 

земи през 

праисториче

ската епоха 

НЗ посочво археологически 

обекти с открити следи 

от човешки живот (Ко-

зарника, Бачо Киро), Кара-

новската селищна могила, 

извлича информация от 

различни източници, опис-

ва промени, свързани с от-

криването на металите 

(Варненски некропол) 

номади, 

некропол, 

селищна 

могила 

педагогика в му-

зея, ИКТ, работа 

с текст, работа 

по групи 

проява на актив-

ност и отношение, 

участие в дискусия, 

изготвяне и пред-

ставяне на работна 

карта от посеще-

ние в музея 

 

7. 4 6. Изкуство 

и вярвания 

на 

праисториче

ските хора 

НЗ разпознава паметници на 

праисторическото изкус-

тво: Вилендорфската Ве-

нера и рисунки от пещери-

те Ласко, Алтамира, Ма-

гура; посочва елементи от 

вярванията на праистори-

ческите хора 

култ, 

светилище 

евристична бесе-

да, работа с изо-

бражения, наблю-

дение, извличане 

на информация 

активности, 

отношение 

 

8. 4 Праистория: 

обобщение 

УО компетентности от Въ-

ведение и Праистория 

термини и 

понятия от 

Въведение и 

Праистория 

изследване на 

проблем от архе-

ологическа експе-

диция, работа с 

ИКТ ресурси, ра-

бота с карта 

сравняване на рез-

ултати от домаш-

на работа, на про-

ектни дейности 

 

9. 4 Праистория: 

упражнение 

УП прилагане на знания, уме-

ния и компетенции 

термини и 

понятия от 

Въведение и 

Праистория 

проектни дейно-

сти, проблемно 

ориентирани ак-

тивности с еле-

степен на усвоява-

не и прилагане, уме-

ния за самоконтрол 

и самооценяване 

 



 

Първите цивилизации 

менти на еврис-
тичност и емпа-

тийност 

10. 5 Праистория: 

тест 

УК посочените в програмата, 

решавне на тестови зада-

чи 

посочените в 

програма-та 

тест с избирае-

ми отговори, 

времеви компо-

нент (25 мину-

ти) 

скала за оценяване, 

компоненти на ска-

лата 

 

№ 

по 

ре

д 

Учебни 

седмиц

и по 

ред 

Тема на 

урочна 

единица 

Урочна 

единиц

а 

Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението 

Нови 

понятия 

Контекст и 

дейности за 

всяка урочна 

единица 

Методи и форми 

на оценяване по 

теми и/или 

раздели 

Забе-

лежка 

11. 5 7. Древен 

Египет 

НЗ определя местоположени-

ето на Древен Египет, 

описва форми на държавно 

управление, описва възник-

ването на първите циви-

лизации 

държава, 

цивилизация, 

династия 

работа с текст, 

работа по групи, 

работа с карта и 

линия на време-

то 

проява на актив-

ност, отношение 

 

12. 6 8. Държавите 

в Месопота-

мия 

НЗ определя местоположени-

ето на държавите в Месо-

потамия, описва форми на 

държавно управление, 

описва възникването на 

първите цивилизации, 

описва ролята на (закони-

те на Хамурапи) 

държава, 

цивилизация 

работа с текст, 

работа с истори-

чески извори 

(писмени, мате-

риални), работа с 

изображения, ра-

бота с карта и 

линия на време-

то 

проява на актив-

ност, отношение, 

сравняване по опре-

делени показатели 

 

13. 6/7 9. Владетел и 

държава 

НЗ описва и обяснява ролята 

на владетеля за развитие-

то на държавата в Древ-

ния Изток 

власт, абсо-

лютна и нео-

граничена 

власт 

разпознава сим-

волите на власт-

та чрез работа с 

изображения, ра-

бота с текст 

проява на актив-

ност, отношение 

към познавателни 

дейности, сътруд-

ничество 

 

14. 7 10. Общес-

твата в Дре-

НЗ разпознава обществените 

групи, извлича информация 

свободни 

хора,  

извлича информа-

ция за структу-

проява на актив-

ност, отношение 

 



вен Египет и 
Месопотамия 

от исторически извори роби рата на общес-
твото, прилага 

знания, съставя 

текст 

към познавателни 
дейности 

15. 8 11. Всекидне-

вието в Дре-

вен Египет и 

Месопотамия 

НЗ описва бита на хората свободни 

хора,  

роби, 

занаятчии 

работа с изобра-

жния, работа с 

ИКТ 

степен на усвоява-

не и прилагане на 

знания, отношение 

 

16. 8 12. Култура-

та на Древен 

Египет и Ме-

сопотамия 

НЗ разпознава паметници на 

архитектурата и изкус-

твото (пирамидите, 

сфинкса, портата на 

Ищар) 

хранилище, 

обсерватория 

работа с изобра-

жения, работа с 

ИКТ 

прилагане на знания 

и умения за работа 

с изображения 

 

17. 9 13. Писме-

ност и обра-

зование на 

първите 

цивилизации 

НЗ разграничава писменост-

та на източните народи 

(йероглифи, клинопис, бук-

вено писмо) 

писменост, 

папирус 

работа с текст, 

евристична бесе-

да, работа с 

ИКТ, работа с 

изображения 

активности, проя-

ва на отношение 

 

18. 10 14. Религиоз-

ни вярвания в 

Древен Еги-

пет и Месо-

потамия 

НЗ познава главни божества в 

Древен Египет и Месопо-

тамия, разграничава рели-

гиозните вярвания на пър-

вите цивилизации, разбира 

ролята на религията и 

жреците 

религия, 

жрец, храм, 

политейзъм 

евристична бе-

седа, работа с 

текст, работа с 

изображения 

Степен на усвоява-

не и прилагане на 

знанията, проява на 

отношение 

 

19. 11 15. Религията 

на древните 

евреи 

НЗ описва ранната история и 

религия на евреите 

библия, 

монотеизъм 

работа с карта, с 

изображение, ра-

бота с текст и 

писмени извори 

проява на активно-

сти, проява на от-

ношение и сътруд-

ничество 

 

20. 11 Първите ци-

вилизации: 

обощение 

УО компетентности от Пър-

вите цивилизации 

термини и по-

нятия от 

Първите ци-

вилизации 

изследване на 

проблем от архе-

ологическа експе-

диция, работа с 

ИКТ ресурси, ра-

бота с карта 

сравянване на ре-

зултати от до-

машна работа, на 

проектни дейности 

 

21. 12 Първите 

цивилизациия: 

упражнение 

УП прилагане на знания, уме-

ния и компетенции 

термини и по-

нятия от 

Първите 

проектни дейно-

сти, проблемно 

ориентирани ак-

Степена на усвоя-

ване и прилагане, 

умения за самокон-

 



 

Древна Елада и елинистическият свят 

цивилизации тивности с еле-
менти на еврис-

тичност и емпа-

тийност 

трол и самооценя-
ване 

22. 12 Първите ци-

вилизации: 

Тест 

УК посочените в Програмата, 

решаване на тестови за-

дачи 

посочените в 

Програмата 

тест с избирае-

ми отговори, 

времеви компо-

нент (25 мину-

ти) 

скала за оценяване, 

компоненти на ска-

лата 

 

№ 

по 

ре

д 

Учебни 

седмиц

и по 

ред 

Тема на 

урочна 

единица 

Урочн

а 

единиц

а 

Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението 

Нови 

понятия 

Контекст и 

дейности за 

всяка урочна 

единица 

Методи и форми 

на оценяване по 

теми и/или 

раздели 

Забе-

лежка 

23. 13 16. Древна 

Елада 

НЗ посочва предимствата на 

географското положение за 

развитието 

 евристична бесе-

да, работа с кар-

та и линия на 

времето, работа 

с извори 

отношение към 

познавателни дей-

ности, активности 

 

24. 13 17. Гръцкият 

полис. Вели-

ката гръцка 

колонизация 

НЗ познава елементи на дър-

жавност в полиса 

полис, 

колонизация 

евристична бесе-

да, работа с кар-

та, работа с из-

вори 

степен на усвоява-

не, отношение към 

познавателните 

дейности, активно-

сти 

 

25. 14 18. Атина и 

Спарта 

НЗ открива елементи на 

атинското демократично 

наследство в съвреме-

ността, описва истори-

чески личности по зада-

дени опори, търси инфор-

мация чрез ИКТ 

олигархия, 

демокрация, 

граждани 

фронтална рабо-

та, работа с 

текст, анализ на 

схема за държав-

но устройство, 

работа с изобра-

жения и ИКТ 

познавателна ак-

тивност, сътрудн-

ичество, степен на 

усвояване на зна-

ния, прилагане на 

понятия 

 

26. 15 19. Древните 

елини и вой-

ната 

НЗ разбира ролята на война-

та като част от живота 

на древните елини 

 фронтална рабо-

та, работа с кар-

та, работа с изо-

бражения и пис-

мени извори 

отношение към по-

знавателните дей-

ности, степен на 

усвояване и прилаг-

ане на познания 

 



27. 16 20. 
Империята на 

Александър 

Велики 

НЗ описва исторически лич-
ности по зададени опори, 

свърза политиката на 

Александър Велики със 

зараждане на елинисти-

ческата епоха 

елинизъм, 
империя 

евристична бесе-
да, работа по 

групи, работа с 

карта, работа с 

изображения 

познавателна ак-
тивност, сътруд-

ничество, степен 

на усвояване и при-

лагане на познания 

 

28. 17 21. Общес-

твото в 

елинския по-

лис 

НЗ различава обществените 

групи, в полиса, извлича 

информация от истори-

чески източници, описва 

различията във възпита-

нието на децата в Спарта 

и в Атина 

агора емпатийност, 

самостоятелна 

работа, работа 

по групи, работа 

с извори, създава-

не на структура 

на елинското об-

щество 

отношение към по-

знавателните дей-

ности, активност, 

сътрудничество, 

прилагане на позна-

ния 

 

29. 18 22. Всекидне-

вието на 

древните 

елини 

НЗ извлича информация за все-

кидневието, разбира зна-

чението на олимпийските 

игри в живота на елините, 

дава примери за спортове, 

включени в съвременните 

олимпиади 

агора фронтална рабо-

та, работа с 

ИКТ, работа с 

извори 

степен на познава-

телна активност, 

проява на отноше-

ние 

 

30. 18 23. Култура-

та на древни-

те елини 

НЗ познава паметници на 

елинската култура, търси 

информация чрез ИКТ по 

зададени показатели за 

представители и пости-

жения на елините в раз-

лични културни и научни 

области 

религия, 

жрец,  

храм, 

политейзъм 

фронтална рабо-

та, работа с 

ИКТ, работа с 

исторически из-

точници 

степен на познава-

телна активност, 

отношение към по-

знавателните дей-

ности 

 

31. 19 24. Елинисти-

ческата епоха 

и нейното на-

следство 

НЗ познава паметници на ели-

нистическата култура 

като част от световно-то 

културно наследство 

елинизъм евристична бесе-

да, работа с 

ИКТ, работа с 

изображения и 

писмени извори, 

работа с текст 

отношение към по-

знавателните дей-

ности, степен на 

познавателна ак-

тивност и самос-

тоятелнсот 

 

32. 19 25. Богове и 

герои в 

Древна Елада 

НЗ познава главни елински 

богове, разпознава герои от 

старогръцката мито-логия 

 работа с текст 

и изображения, 

работа с ИКТ 

степен на познава-

телна активност, 

проява на сътруд-

 



 

Древна Тракия 

ничество 

33. 20 Дрена Елада: 

обобщение 

УО компетентности от 

Дрена Елада 

термини от 

Дрена Елада 

изследване на 

проблем от архе-

ологическа експе-

диция, работа с 

ИКТ ресурси, ра-

бота с карта 

сравняване на рез-

ултати от домаш-

на работа, на про-

ектни дейности 

 

34. 20 Древна Елада: 

упражнение 

УП прилагане на знания, умения 

и компетенци 

термини и 

понятия от 

Древна Елада 

проектни дейно-

сти, проблемно 

ориентирани ак-

тивности с еле-

менти на еврис-

тичност и емпа-

тийност 

скала за усвояване и 

прилагане, умения 

за самоконтрол и 

само-оценяване 

 

35. 21 Древна Елада: 

тест 

УК посочените в програмата, 

решаване на тестови 

задачи 

посочените в 

програмата 

тест с избирае-

ми отговори, 

времеви компо-

нент (25 мину-

ти) 

скала за оценяване, 

компоненти на ска-

лата 

 

№ 

по 

ре

д 

Учебни 
седмици 

по ред 

Тема на 

урочна 

единица 

Урочн

а 

едини-

ца 

Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението 

Нови 

понятия 

Контекст и 

дейности за 

всяка урочна 

единица 

Методи и форми 

на оценяване по 

теми и/или 

раздели 

Забе-

лежка 

36 22 26. Древна 

Тракия и цар-

ството на 

одрисите 

НЗ определя местоположени-

ето на Древна Тракия, раз-

познава Одриското цар-

ство като пример за дър-

жавно обединение, търси 

информация чрез ИКТ по 

зададени показатели 

етнос фронтална ра-

бота с карта, с 

разнообразни из-

точници, работа 

с ИКТ 

степен на познава-

телна активност, 

степен на усвоява-

не и прилагане на 

знания, проява на 

отношение 

 

37 22 27. Общес-

тво и всеки-

дневен жи-

вот на тра-

ките 

НЗ описва елементи от живо-

та на траките въз основа 

на различни исторически 

източници 

патриархат евристична бесе-

да, разказ, рабо-

та с изображе-

ния, мултиме-

дийна презента-

степен на усвоява-

не и прилагане, поз-

навателна актив-

ност, отношение 

към познавателни-

 



 

 

 

 

ция те дейности 

38 23 28. Култур-

но наслед-

ство на 

Древна 

Тракия 

НЗ описва обектите на тра-

кийското културно на-

следство от списъка на 

ЮНЕСКО, разпознава зна-

чими тракийски съкрови-

ща, търси информация чрез 

ИКТ 

 фронтална рабо-

та, работа чрез 

ИКТ, дискусия 

степен на усвоява-

не и прилагане, поз-

навателна актив-

ност, отношение 

към познавателни-

те дейности 

 

39. 23 29. 

Религиозни 

вярвания на 

траките 

НЗ описва религиозни вярва-

ния на траките и места-

та, свързани с тях, описва 

образа на Орфей, предста-

вен в митологията 

тракийски 

конник 

евристична бесе-

да, работа с изо-

бражения, рабо-

та с ИКТ 

познавателна ак-

тивност, отноше-

ние към познава-

телни дейности 

 

40. 24 Древна Тра-

кия: 

обобщение 

УО компетентности от 

Древна Тракия 

термини и по-

нятия от 

Древна 

Тракия 

изследване на 

проблем от архе-

ологическа експе-

диция, работа с 

ИКТ ресурси, ра-

бота с карта 

сравняване на ре-

зултати от до-

машна работа, на 

проектни дейности 

 

41. 24 Древна 

Тракия: 

упражнение 

УП прилагане на знания, умения 

и компетенции 

термини и 

понятия от 

Древна 

Тракия 

проектни дейно-

сти, проблемно 

ориентирани ак-

тивности с еле-

менти на еврис-

тичност и емпа-

тийност, извли-

чане на информа-

ция (четене с 

разбиране) 

степен на усвоява-

не и прилагане, уме-

ния за самоконтрол 

и самооценяване 

 

42. 25 Древна 

Тракия: 

тест 

УК посочените в Програмата, 

решаване на тестови за-

дачи 

посочените в 

Програмата 

тест с избирае-

ми отговори, 

времеви компо-

нент (25 мину-

ти) 

скала за оценяване, 

компоненти на 

скала-та 

 



 

Древен Рим 

№ 

по 

ре

д 

Учебни 

седмиц

и по 

ред 

Тема на 

урочна 

единица 

Урочн

а 

единиц

а 

Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението 

Нови 

понятия 

Контекст и 

дейности за 

всяка урочна 

единица 

Методи и форми 

на оценяване по 

теми и/или 

раздели 

Забе-

лежка 

43. 25 30. Началото 

на Древен 

Рим/ Царски 

период 

НЗ определя местоположени-

ето на Древен Рим, описва 

образите на Ромул и Рем, 

представени в митология-

та, попълва върху линия-

та на времето основните 

етапи от развитието на 

Рим 

 евристична бесе-

да, работа с кар-

та и линия на 

времето, работа 

с извори 

отношение към 

познавателни дей-

ности, активности 

 

44. 26 31. Римската 

република 

НЗ познава елементи на дър-

жавност в римската ре-

публика 

магистрати, 

република 

евристична бесе-

да, работа с кар-

та, работа с изв-

ори 

степен на усвоява-

не, отношение към 

познавателните 

дейности, активно-

сти 

 

45. 27 32. Рим и Сре-

диземномори-

ето 

НЗ разбира политиката на Рим 

за разширяване тери-

ториите на държавата 

чрез войни 

провинция фронтална рабо-

та, работа с 

текст, анализ на 

схема за държав-

но устройство, 

работа с изобра-

жения и ИКТ 

познавателна ак-

тивност, сътруд-

ничество, степен 

на усвояване на зна-

ния, прилагане на 

понятия 

 

46. 28 33. Рим от 

република 

към империя 

НЗ описва делата на истори-

чески личности по зададе-

ни опори, търси информа-

ция по зададени показате-

ли за видни държавници 

чрез ИКТ 

република фронтална рабо-

та, работа с кар-

та, работа с изо-

бражения и пис-

мени извори 

отношение към по-

знавателните дей-

ности, степен на 

усвояване и прила-

гане на познания 

 

47. 29 34. Общес-

твото в Дре-

вен Рим 

НЗ различава обществените 

групи в Древен Рим, извли-

ча информация от истори-

чески източници, разбира 

значението на робството 

форум фронтална рабо-

та, работа с 

ИКТ, работа с 

извори 

степен на познава-

телна активност, 

проява на отноше-

ние 

 



за Древен Рим 

48. 29 35. 

Всекидневие

то на 

древните 

римляни 

НЗ извлича информация от ис-

торически източници за 

всекидневието на древни-

те римляни 

форум фронтална рабо-

та, работа с 

ИКТ, работа с 

извори 

степен на познава-

телна активност, 

проява на отноше-

ние 

 

49. 30 36. 

Културата 

на Древен 

Рим 

НЗ посочва предназначението 

на характерни паметници 

на римската култура (ам-

фитеатър, терми) 

агора фронтална рабо-

та, работа с 

ИКТ, работа с 

извори 

степен на познава-

телна активност, 

отношение към по-

знавателните дей-

ности 

 

50. 30 37. Културно 

наследство 

на Древен 

Рим 

НЗ дава примери за приносите 

на римляните на сферата 

на строителството, 

описва характерни 

паметници на римската 

антична култура в днеш-

ните български земи, тър-

си информация чрез ИКТ 

 работа с текст 

и изображения, 

работа с ИКТ 

степен на познава-

телна активност, 

проява на сътруд-

ничество 

 

51. 31 38. Религиоз-

ните вярва-

ния на древ-

ните римляни 

НЗ познава главни римски 

богове 

 работа с текст 

и изображения, 

работа с ИКТ 

степен на познава-

телна активност, 

проява на сътруд-

ничество 

 

52. 32 39. Раждане-

то на хрис-

тиянството 

НЗ описва възникването и 

разпространяването на 

християнството 

християн-

ство, Библия 

работа с текст 

и изображения, 

работа с ИКТ 

степен на познава-

телна активност, 

проява на сътруд-

ничество 

 

53. 32 Древен Рим: 

обобщение 

УО компетентности от 

Древен Рим 

термини от 

Древен Рим 

изследване на 

проблем от архе-

ологическа експе-

диция, работа с 

ИКТ ресурси, ра-

бота с карта 

сравняване на рез-

ултати от домаш-

на работа, на про-

ектни дейности 

 

54. 33 Древен Рим: 

упражнение 

УП прилагане на знания, умения 

и компетенци 

термини и 

понятия от 

Древен Рим 

проектни дейно-

сти, проблемно 

ориентирани ак-

тивности с еле-

менти на еврис-

степен на усвояване 

и прилагане, умения 

за самоконтрол и 

самооценяване 

 



 

Годишен преговор 

 

тичност и емпа-
тийност, извли-

чане на информа-

ция (четене с 

разбиране) 

55. 33 Древен Рим: 

тест 

УК посочените в програмата, 

решаване на тестови 

задачи 

посочените в 

програмата 

тест с избирае-

ми отговори, 

времеви компо-

нент (25 мину-

ти) 

скала за оценяване, 

компоненти на ска-

лата 

 

№ 

по 

ре

д 

Учебни 
седмици 

по ред 

Тема на 

урочна 

единица 

Урочн

а 

единиц

а 

Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението 

Нови 

понятия 

Контекст и 

дейности за 

всяка урочна 

единица 

Методи и форми 

на оценяване по 

теми и/или 

раздели 

Забе-

лежка 

56. 34 Годишен 

преговор 

УК посочените в Програмата, 

решаване на тестови 

задачи 

посочените в 

Програмата 

тест с избирае-

ми отговори, 

времеви компо-

нент (25 мину-

ти) 

скала за оценяване, 

компоненти на ска-

лата 

 

57. 34 Годишен 

преговор 

УК посочените в Програмата, 

решаване на тестови 

задачи 

посочените в 

Програмата 

тест с избирае-

ми отговори, 

времеви компо-

нент (25 мину-

ти) 

скала за оценяване, 

компоненти на ска-

лата 

 


