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3УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

НАЦИОНАЛНО�ИТЕ В УНГАРИЯ
ОБЩАТА БОРБА НА БЪЛГАРИ И УНГАРЦИ

СРЕЩУ РСКОТО НАШЕ�ВИЕ,
ОТРАЗЕНА В БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ

              
О   О             

       К           
      

Непознати думи:
  
   

       

По модела на какви български народни песни е създадена песента?

Спомнете си обичая и обяснете ролята, в която е представен Янкул юнак?
 

Какво е отношението към Янкул юнак и унгарците (маджарите) в народната песен? 
 
 

Какъв е добрият дар, който носят коледарите? 
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Янош Хуняди
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4 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

БЪЛГАРСКОТО �ТОЛИЧЕСКО НАСЕЛЕНИЕ

Из „Описание на Северна България“ от Филип Станиславов

Никопол     Д     
 Б        

         
П       -

    Т    
Б      
Село Белене.       -

        У  
 Б  Д        

       Б  
         

     По народност 
и език са славяни, при все това обаче са смятани за 
различни от българите. Защото българите водят 
своето начало от река Волга и от провинцията на 
Азия; павликяните пък смятат, че водят началото 
си от древни потомци на латинци генуезци. Хората 
и от двата народа обаче използват славянски език
и се различават на много диалекти.

Филип Станиславов    
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Гравюри от Абагар
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5УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Какви сведения дава за българското население 
авторът? Анализирайте подчертания текст! 

Как поддържат българския дух на населението 
българските католически епископи? Дайте при-
мери от документа.

 

 

 

Обяснете защо именно в териториите с католи-
ческо население избухва голямото Чипровско 
въстание по време на Австрийско-турската вой-
на от 1683-1699 г.

Потърсете сведения за други български католи-
чески мисионери, изиграли важна роля за Бъл-
гария. 
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6 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

БЪЛГАРИТЕ В УНГАРИЯ

Характери�и� на село Лясковец

Е         
П            

   Т  

Ферман на султан Селим ІІ от 1538 г. за Лясковец, 
Горна Оряховица, Долна Оряховица и Арбанаси:

„Живущите в тези села рая се управляват 
автономно като свободни граждани. Те ще се счи
тат за опростени и за освободени от всякак
ви правителствени и обществени налози и да
нъци... На всеки външен човек, с какъвто чин
и положение да е и към каквато и категория да се 
числи, се забранява да влиза насила в пределите на 
тези свободни и независими села... Раята да не се тре
тира като проста безправна рая, нито да се напада, 
изтезава и измъчва...“.

Какви привилегии притежават жителите на Лясковец и другите селища според султанския 
ферман? Как се отразява на духа на населението тази привилегирована позиция?

Опишете положението на населението на Лясковец и обяснете защо оттам тръгва българ-
ската градинарска емиграция?

е т на градинар твото в ове
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7УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Цани Гинчев:

„Тези пари ги внасят в нашето отечество не фабриканти 
и тежки търговци, а хора прости, които както се казва не 
изнасят почти нищо, освен честен труд, затворен в техните 
мускули и нерви и тези мускули раждат злато, покапано със 
солен пот и събрано с бодра икономия. А знайте ли кои са тия 
хора? Да не помислите, че са някои богаташи капиталисти или 
джилепи? Не – те са нашите трудолюбиви градинари, които 
печелят това злато покрай реките, блатата и долищата 
в чуждите земи, дето цяло лято им пеят кресливите 
жаби своя нескончаем нощен концерт и музикантите 
комари им свирят на ухото своята еднообразна песен.
Тези хора са нашите градинари – бахчованджиите, трудо
любивите и неуморимите бахчованджии, които със своята 
физическа сила и постоянство преобръщат черната пръст 
на сребро и злато.“

Как авторът оценява труда на българските градинари гурбетчии?
Какво е неговото отношение към тях? 
Каква е заслугата на българските градинари към България?

Може ли да се направи аналогия със съвременността?
Коя е най-голямата инвестиция в българската икономика през последните десетилетия?

   
  -
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8 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

БЪЛГАРС�ТА ГРАДИНАРС� ЕМИГРАЦИЯ

Спомени на българските градинари

Тодор Атанасов, Печ:

„Роден съм в с. Драганово в 1928 г. Сега съм вече на 76 години – ще стана в септември ме
сец. В Унгария съм дошъл 43 г. май месец. Баща ми е бил тука в Унгария, в Сомбатхей, но пре
ди това моят дядо още през 1900те години е бил градинар в Печ и в Унгария. Това е бил един 
поминък на българите в нашето село. Мъжете са ходели лятно време в странство да рабо
тят градинарлък, който е бил доста известен на него време. Зимно време се връщат в Бъл
гария при семействата си, изкарват 45 месеца, и на пролет пак. Сега, от какво е зависело 
това? Нашето село, доколкото знам, е доста голямо, Драганово. В него време е наброявало 
около десетина хиляди жители, около 3500 къщи. Много хора са, а земята малко, малко балка
несто, баир е малко, така че не е раждала много. Земеделието не е било много производително

Градинари
худ. Карой Саренчев
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9УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

и затова нашите хора са свикнали и са ходели в чужбина да печелят малко пари. От нашето село 
всички хора, всички младежи са ходели в Унгария, както и от село Поликраище. Те са две села на де
сет километра едно от друго в същата околия. Хората там са излизали и са ходели по цяла Европа 
на гурбетчилък да печелят малко пари и тъй.“

Каква е причината за емиграцията на българските градинари?
П          

Какви са личните и обществените мотиви на градинаря да тръгне на гурбет?
 
 
 
 
 

Славчо Костадинов, Будапеща:

„Четирсет и пет пенгьо ми беше заплатата на месец. И от нея от март до септември само 
петдесет филера съм взел рабош, значи аванс. Защото ядене получавах, квартира не се пла
щаше и аз много спастрях. Когато тръгнах за Унгария, тогава се жени голямата ми сестра 
Мария. На него време се даваше зестра. И баща ми като нямаше пари, взема 2000 лева наза
ем от един роднина и една нива 2 декара, найхубавата нива я дава под залог. Ако за една годи
на не върне парите, взема нивата. И майка ми се беше уплашила, казва – найхубавата нива, 
ако я вземе, каза, ще умрем гладни, там се ражда найхубаво жито. Аз като додох тука, тряб
ваше да спестя пари да им пратя, да върнат заема, за да не вземат нивата. На четирина
десет години съм бил. И като получихме парите септември месец с моя братовчед отидохме
в банката – тогава можеше да се праща – пратих 150 пенгьо. То тогава беше 20 лева един пенгьо. 150 
пенгьо пратих в България, с другите отидохме на Телеке тер, купихме дрехи за работа, бакамчета, 
всичко, купих си балтон, костюм, бомбе, връзка и оная снимка дето ви я показах, отидохме оттам, 
като се облякохме, направихме снимката и пратих в България снимка. След туй майка ми ми писа 
писмо, върнали парите и, казва, „донякога таз нива ще бъде за тебе“.

Какво още подтиквало хората да ходят да работят в чужбина?
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1 0 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

ЖИВОТЪТ НА ГРАДИНАРИТЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА

Тодор Атанасов, Печ:

„Сутрин – ставане в 4 часа, лятно време, и отиване на градината. Почваме да работим нещо. Седем
и половина – осем има закуска. След това пак работа. Каквато е била работата – копане, садене, 
плевене, каквото е имало. Наредникът казва работата и другите работници работят каквото той 
каже и както каже. Обед в 12 часа, почивка до 12 часа лятно време, два часа и следобед пак – копане, 
поливане, бране. Вечерта към 45 часа започваме да берем стока и вечер докъм 101112 часа я наби
раме. След това вечеря, лягане, сутринта в 4 пак ставане. Който отива на пазар – на пазар, който 
отива в градината да копае, отива да копае. Казват, аз не съм го виждал, но съм чувал така да казват 
хората от още поотдавни години. Така е било, че събул си цървулите работникът, окачил ги на гвоз

Небесни рами
худ. Карой Саренчев
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1 1УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

дея и легнали да спят. И като извикал наредникът „ставай“, цървулите още се клатели. Толкова спал 
човекът. Това означава, че са спали на ден 45 часа наймного и цял ден са работели през останалото 
време. Тогава е нямало 8 часов работен ден, никой не го е познавал тогава. Работен ден 1215 часа.“

Колко трае работният ден на градинаря? С какъв анекдот се онагледява тежкият труд на 
градинарите? Какви видове дейности има в градината?

 
 

Майор Адамне (Маргарита Петкова), Фелшожолца:

„Работния ден: в 4 часа трябва да станеш. Ако ходя на пазара в 5 часа там трябва да бъда. Да 
изтрия масата, всичко да наредя на масата и от пет и половина – шест започва пазара и цял ден 
там трябва да бъдеш, до 23 часа. Сега студено, лятно време много топло и не е толкоз лесно. Много 
трябва да приказваш, ако не приказваш няма да можеш да продаваш.“

Българско колело
худ. Карой Саренчев
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1 2 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Какви качества се изискват за различните видове дейности? Защо се е налагало разделе-
ние между различните видове труд при градинарите – работа в градината и продажба на 
стоката, например?

 
 
 

Майор Адамне (Маргарита Петкова), Фелшожолца:

„Порано, по времето на таткови, водата вървеше по вади в земята, имаше канали и по нея се 
превеждаше водата до там, където трябва. Сега вече поливането е модерно, по български не мога да 
го кажа, по унгарски ще го кажа....“

Каква информация получаваме за поливната техника на българите? 
К        

 
 
 

Опишете един ден в градината, като ползвате документите. 
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1 3УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

БЪЛГАРСКОТО ГРАДИНАР�ВО 
И УНГАРСКОТО �ОПАН�ВО

Ролята на българските градинари в унгарското стопанство е оценявана много пъти в науч-
ни изследвания и в публикации в пресата. Със съзнанието за своята роля са и самите гра-
динари. При тълкуването на документите обърнете внимание на източника – кой говори?

Коста Ганчев, български градинар от Мишколц, 2004 г.

„Почти всички стоки, които са в зеленчуковата градина, всичко се е произвеждало. Нашата гра
дина тогаз беше към 300400 дка, където всичко се произвеждаше: домати, пипер, краставици, зеле. 
Даже моят дядо беше единственият между българите в Мишколц, който произвеждаше ягоди. Той 
донесъл тук на времето ягодите от България. Помня, че в 40те години тука унгарците не познава
ха доматите, не познаваха ягодите. Като го видат хубаво, червено и питат какво е туй. А до днеска 
още има още, които на пазара попитват за патладжана какво е. За праза питат чесън ли е? Ние 
тука въведохме нови сортове – било салати, било праз. Ето сега найпоследно зимна червена репичка. 
Досега ние я произвеждахме, оттук натъй може и друг да я научи. Първо донесох семе от България, 
но има и още похубаво семе и стават чудесни червени репички. Зимно време като сложим на паза
ра бяла ряпа, черна ряпа, червена ряпа става чудесна декорация. Вече трета години произвеждаме 
червените репички и народа ги търси, защото знае, че е качествена стока. Преди десет години праз 
едва се продаваше на мишколцкия пазар, сега моя син с хиляди парчета праз произвежда и се продава.“

С какво се гордее българският градинар? Според него каква е заслугата на българите 
за унгарското стопанство? (Подчертайте в текста.)

Направете списък на новите зеленчуци, които са въведени от българските градинари в Унгария:
                 
                 
                 
                 
                 

Дулап – съоръжение за напояванеГрадинарски инструменти
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1 4 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Шаму Боровски (1806–1912), историк

„Българските градинари бяха вече залели Будапеща и околностите й и двата бряга на р. Дунав... 
Нашият народ би могъл да научи много от тях, но той все още дава предпочитание на екстензивно
то зеленчукопроизводство, вместо да усвоява българското градинарство.“

Каква е оценката на унгарския историк за българското градинарство? Какво препоръчва 
той на унгарските стопани и защо? Знаете ли за случаи на прилагане на българското гра-
динарство в Унгария?

Обяснете разликата между изразите:
      
      

Обяснете разликата между интензивно и екстензивно земеделие. Към кой вид се отнася 
българското градинарство?

Н          П           
  Т             

Писмо на кмета на гр. Печ Андор Нентвих в подкрепа на неговото искане:

„От гледна точка на продоволствието на града, респективно на снабдяването му със зеленчуци, 
българската градина на гореспоменатия е твърде важна стопанска единица, в която досега са ра
ботили 47 души. След обявяването на българската мобилизация... 40 работника са били повикани
в армията и в момента в градината има само 7 надничари, момчета на възраст 1214 години. Съ
щевременно експлоатацията на градината – особено в сегашната тежка обстановка – е повече от 
необходима от гледна точка на снабдяването на населението на града. По тази причина считам 
за категорично ноебходимо собственикът и единствен ръководител на градината да продължи да 
упражнява цивилното си занятие и предлагам да бъде освободен от военна служба.“

Какви събития са описани в документа? 
Защо кметът на Печ предлага българският градинар да бъде освободен от военна служба? 
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Какъв период от време обхващат дадените документи? Виждате ли различие в подхода по 
отношение на българските градинари?

Смятате ли, че отношението към българските градинари в Унгария се пренася и към всич-
ки българи, независимо от професията им? Срещали ли сте унгарци, които са познавали 
български градинари? Какво разказват те за тях? 

Споделете лични впечатления или разпитайте свои унгарски приятели какви са впечатле-
нията им за българите и България. Направете репортаж. 
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БЪЛГАРИТЕ В УНГАРИЯ – ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

Съ�авете план за обобщение на изучения материал

Примерен план за обобщение
    У       

Т    
 Д        

Б   
П      У
И     

Проучете историята на една българска фамилия.

Използвайте следните въпроси.
К         У

    
И            
И          
К          
К      Б      

 

Описание на живите членове на фамилията

Пръв се заселва в Унгария

Неговите наследници
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1 7УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Връзки с България

Направете календар на делниците и празниците на българските градинарски семейства. 
Отбележете и унгарските празници, които се честват в семейството.

Януари

Февруари

Март
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Април

Май

Юни

Юли

Август
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Септември

Октомври

Ноември

Декември
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Портрет, биография

Често ни се налага да правим описание на хора, живели в миналото или наши съвременни-
ци. Те могат да бъдат видни личности, но могат да бъдат и обикновени хора. За да напра-
вим характеристика на историческа личност, трябва да вземем предвид следните фактори, 
повлияли върху нейното формиране:

Дата и място на раждане, влияние на средата и времето
Семейство, възпитание
Училище, образование 
Трудова и обществена дейност
Значение 

Направете портрет на избрана от вас личност. Спазвайте правилата и направете проуч-
вания, за да съберете необходимите данни. Използвайте следния модел:

       И   

Р  

У  
Р  

У  
И   

Иван Вазов  Васил Левски Петър Берон
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Изготвяне на реферат

Н                   
   Н                  

              
    П              

           
Р              О  

        О           
           

 

Структура на реферата

Поставяне на темата        

Посочване на ползваните материали         
    Д             

     Н            
              А    

           И       
        З       

           

Изложение        

Проучване на мнения по въпроса

Изводи и препоръки

Българския културен дом
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Напишете реферат на тема „Българските институции в Унгария днес“ като спазвате горни-
те правила. Можете да изберете една институция и да пишете само за нея.

Ако мястото не ви стигне, ползвайте допълнителни листове.

Напишете реферат по друга, избрана от вас или препоръчана от учителя тема. 
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БЪЛГАРС� ГЕОГРАФИЯ

У�ЗАНИЯ ЗА РАБОТА

Използвайте винаги географска карта!
Запознайте се със знаците, които се използват в различните видове карти.
Научете важните съкращения 

       
     
    

     
    

БД     Б   
Н     Н  
БД     Б   

З          Т       
                 
                 -

            -
    Н                  

    

Работа с контурна карта
Н              -

    О            
 Т                 

Б
Подгответе шаблон с контурите на България, с който да си изработите и сами контурна 
карта!
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ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ
И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ

Очертайте с червено (и със знака за граница) границите на България на контурната карта. 
Напишете кои са съседните страни. Намерете крайните точки на България на изток, запад, 
север и юг и ги отбележете с имената им (вж учебника, стр. 42)

Начертайте на картата основните пътни
артерии, които пресичат България. Защо 
казваме, че страната е разположена на 
кръстопът?

Чрез кои транспортни артерии България 
се свързва със съседните страни, Европа
и света?

Н    

Н   

Н   

Н   

Нанесете на картата железопътни линии и шосета, пристанища, летища, мостове и фери-
боти, които свързват България със съседните страни. 
Направете легенда (опишете използваните знаци).

Легенда
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РЕЛЕФ НА БЪЛГАРИЯ

Коя е изобразената област?
Какво е характерно за релефа й?
За какви стопански дейности е подходящ този релеф?

Коя е изобразената област?
Какво е характерно за релефа й?
За какви стопански дейности е подходящ този релеф?

9-12 UTetradka2016 jul 10 engedett.indd   25 2016.07.15.   11:56:54
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Коя е изобразената област?
Какво е характерно за релефа й?
За какви стопански дейности е подходящ този релеф?

Коя е изобразената област?
Какво е характерно за релефа й?
За какви стопански дейности е подходящ този релеф?
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Коя е изобразената област?
Какво е характерно за релефа й?
За какви стопански дейности е подходящ този релеф?

Коя е изобразената област?
Какво е характерно за релефа й?
За какви стопански дейности е подходящ този
релеф?

Несебър

Бургас

арево

Слънчев бряг

Приморско

Поморие

нос мине

река Велека

река
Дяволска

Албена

Варна

Обзор

Златни пясъци

Балчик

река Камчия

нос Калиакра

река Резовска

река Ропотамо

Созопол
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ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ НА БЪЛГАРИЯ

Попълнете таблицата

Видове полезни изкопаеми Какви видове се срещат
в България?

В кои отрасли на 
стопанството се използват?

Р  

Н  

И  

Нанесете върху контурната карта някои от следните видове полезни изкопаеми:

Рудни изкопаеми Нерудни изкопаеми Горивни изкопаеми

Черни метали

Цветни метали

Благородни метали

Желязна руда

Манганова руда

Хромова руда

Медна руда

Оловно- цинкова руда

Многометална руда

Наносно злато

Варовик

Гипс

Каолин

Барит

Каменна сол

луорит

Слюда

елдшпат

Огнеупорни глини

Мрамор

Зеолит

Антрацитни въглища

ерни въглища

Кафяви въглища

игнитни въглища

Нефт

Природен газ
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КЛИМАТ НА БЪЛГАРИЯ

Попълнете таблицата

Климатична област Разположение Характеристики

У

П

К  

УМ Р НОКОНТИН НТА НА

ПР ХОДНОКОНТИН НТА НА

КОНТИН НТА НО - СР ДИЗ МНОМОРСКА
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Анализ на климатограми 
       

Н   
К       
К   

     

 t
4 0
3 0
2 0
1 0
 0
1 0
2 0

1 2 0
1 0 0
8 0
6 0
4 0
2 0
0

1 9 1  м.  н.  в.
танция Н Н К

m m t
4 0
3 0
2 0
1 0
 0
1 0
2 0

1 2 0
1 0 0
8 0
6 0
4 0
2 0
0

1 6 3  м.  н.  в.
танция Н

m m
1 1 , 6 2 3 , 9 5 7 6

 t
4 0
3 0
2 0
1 0
 0
1 0
2 0

1 2 0
1 0 0
8 0
6 0
4 0
2 0
0

1 4  м.  н.  в.
танция Н

m m
1 2 , 0 2 0 , 1 4 8 0

 t
4 0
3 0
2 0
1 0
 0
1 0
2 0

1 2 0
1 0 0
8 0
6 0
4 0
2 0
0

2 9 2 5  м.  н.  в.
танция в.  У

m m
- 3 , 0 1 5 , 7 9 7 5

 t
4 0
3 0
2 0
1 0
 0
1 0
2 0

1 2 0
1 0 0
8 0
6 0
4 0
2 0
0

1 6 0  м.  н.  в.
танция

m m
1 2 , 0 2 2 , 5 5 4 6

1 3 , 8 2 2 , 0 4 9 2
 t
4 0
3 0
2 0
1 0
 0
1 0
2 0

1 2 0
1 0 0
8 0
6 0
4 0
2 0
0

m m

  I    II   III  IV  V  VI  VII VIII IX X  XI XII   I    II   III  IV  V  VI  VII VIII IX X  XI XII

  I    II   III  IV  V  VI  VII VIII IX X  XI XII   I    II   III  IV  V  VI  VII VIII IX X  XI XII   I    II   III  IV  V  VI  VII VIII IX X  XI XII

2
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ВОДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Проучете какво е характерно за отделните минерални извори, посочени на картата.
Кои минерални бани ще препоръчате на хора, които страдат от:

 
 

 
   

 

Направете реферати за избрани от вас минерални курорти в България. Напишете реклама 
за вестник, препоръчайте като лекар определено лечение, или съставете статия за турис-
тически справочник (като отбележите и забележителностите, които могат да се посетят
в близост). 

Карта на минералните извори в България
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Попълнете таблицата

Отточна област Реки

Дунавска

Черноморска

Беломорска

През кои държави минава още река Дунав? Нанесете ги на картата.

Р  Д           Т    А   
             

        Б  П    Д       
  З  Е     Б  
 П     К         П   

            Д    
             -

       Д      Д    
  

Отточни области в България 
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    Р     Д          
       Р      -

  Ч   О        К     Д  
          П          

         НАТО  Р    -
  2002     Е         

    

Какви международни споразумения регламентират плаването по река Дунав?
Как се променят те във времето?

 Попълнете таблицата

Година Събитие Участници Промени

  

2002

Международен басейн на р. Дунав 
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ПОЧВИТЕ В БЪЛГАРИЯ

лов ив

тара агора

молян

арна
умен

офия

и ин

а рово

Бургас

Кър алиБлагоевгра

азар ик

ове

усе

м ол

етри

и а ловгра

Попълнете таблицата като използвате текста в учебника.

Вид почва Разпространение Характерни
особености

Стопанско
значение
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РА�ИТЕЛНО�

Направете каталог на билките в България като отбележите за какво са полезни. Приложе-
те изображение (снимка, рисунка) на билката. Разпределете си задачите в класа, работете 
поотделно и след това направете общ каталог.

Н

Копривата           -
           -

                З   
        О          -

             П  
               

Описание на билката Илюстрация
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ЖИВО�НСКИ СВЯТ

Познавате ли следните застрашени видове?

Напишете имената им под рисунките.

Къде живеят те? Какви мерки се полагат за опазването им?
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В кои части на България се намират реликти и ендемити?

О  
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ДУНАВС� РАВНИНА

С какво граничи Дунавската равнина? 
Н  
Н  
Н  
Н  

Очертайте на картата частите на равнината (Западна, Средна, Източна). Кои реки очерта-
ват границите им? Отбележете ги на картата. 

Какво е характерно за релефа на отделните й части?

Какъв е климатът на областта? Вижте климатичната карта на България.

Какви почви са характерни за Дунавската равнина?

От какво са обусловени хидроложките особености на Дунавската равнина?

Посочете за какви видове стопанска дейност е подходяща Дунавската равнина.
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�АРОПЛАНИНС� ОБЛА�

С какво граничи Старопланинската област? 
Н  
Н  
Н  
Н  

Очертайте на картата подобластите.

Какво е характерно за релефа на отделните части?

Какъв е климатът на областта? Вижте климатичната карта на България.

Какви почви са характерни за Старопланинската област?

От какво са обусловени хидроложките особености на Старопланинската област?

Посочете за какви видове стопанска дейност е подходяща Старопланинската област.
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КРАИЩЕНСКО-СРЕДНОГОРС� ОБЛА�

С какво граничи Краищенско-Средногорската област? 
Н  
Н  
Н  
Н  

Очертайте на картата подобластите. 
Какво е характерно за релефа на отделните части?

Какъв е климатът на областта? Вижте климатичната карта на България.

Какви почви са характерни за Краищенско-Средногорската област?

От какво са обусловени хидроложките особености на Краищенско-Средногорската област?

Посочете за какви видове стопанска дейност е подходяща Краищенско-Средногорската 
област.
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ТРАКИЙСКО-�РАНДЖАНС� ОБЛА�

С какво граничи Тракийско-Странджанската област? 
Н  
Н  
Н  
Н  

Очертайте на картата подобластите. 
Какво е характерно за релефа на отделните части?

Какъв е климатът на областта? Вижте климатичната карта на България.

Какви почви са характерни за Тракийско-Странджанска област? 

От какво са обусловени хидроложките особености на Тракийско-Странджанска област? 

Посочете за какви видове стопанска дейност е подходяща Тракийско-Странджанска област. 
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РИЛО-РОДОПС� ОБЛА�

С какво граничи Рило-Родопската област?  
Н  
Н  
Н  
Н  

Очертайте на картата подобластите. 
Какво е характерно за релефа на отделните части?

Какъв е климатът на областта? Вижте климатичната карта на България.

Какви почви са характерни за Рило-Родопска област? 

От какво са обусловени хидроложките особености на Рило-Родопска област? 

Посочете за какви видове стопанска дейност е подходяща Рило-Родопска област? 
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4 5УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ 

С какво граничи Българското черноморско край-
брежие? 

Н   
Н   
Н  
Н  

Очертайте на картата подобластите. 
Какво е характерно за релефа на отделните части?

Какъв е климатът на областта?
Вижте климатичната карта на България.

Какви почви са характерни за Българското черноморско крайбрежие?

От какво са обусловени хидроложките особености на Българското черноморско крайбрежие?

Посочете за какви видове стопанска дейност е подходяща Българското черноморско 
крайбрежие.

Несебър

Бургас

арево

Слънчев бряг

Приморско

Поморие

нос мине

река Велека

река
Дяволска

Албена

Варна

Обзор

Златни пясъци

Балчик

река Камчия

нос Калиакра

река Резовска

река Ропотамо

Созопол
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�ОПАН�ВОТО НА БЪЛГАРИЯ

Към кой сектор спадат следните дейности:

  
 

 

  

   

Отбележете   1      2       3   

Анализирайте данните в таблицата!
Направете изводи за насоките на развитие на българското стопанство в края на ХХ 
и началото на ХХІ век. 

П  Н  И  

Икономически сектори 1992 1996 2010
П  

 
Т  

Кои сектори се развиват най-бързо, кои забавят темповете на развитие?
Каква е причината?
Как този начин на развитие на стопанството се вписва в световните тенденции?

Разгледайте Фиг. Дърводобив (стр. 107 от учебника). 
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4 7УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Направете подобна схема за друг отрасъл: добив на полезни изкопаеми, земеделие и т.н.

Направете схема, която да показва от какви суровини има нужда леката промишленост!

Какво различавате в следните мотиви от чипровски килими? Напишете есе за майсторите 
на чипровските килими. Защо според вас те са обявени от ЮНЕСКО за част от световното 
духовно културно наследство?
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4 8 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Разпознайте следните туристически обекти в България и дайте кратко описание за тях! 

Анализирайте таблицата на стр. 49. 

Какви изводи могат да се направят за пътническия транспорт в България. 
Вие какво бихте променили, за да се постигне най-добро съхраняване на околната среда?
Обосновете се с помощта на публикувания текст. 
Употребата на кои видове транспорт се увеличава и на кои се намалява?
Кой вид транспорт замърсява най-много околната среда?
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4 9УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Източник: Евростат

      

Разпределение на пътническите превози  във 
вътрешно съобщение* 

(% от изпълнени п/км - общо)

0

20

40

60

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005

с лични автомобили с обществени автобуси с железопътен транспорт

Кратко описание: И        -
    

Развитие на транспорта и въздействие върху околната среда и климата

О      Б   Е           
Е             

         и намаляването на емисиите 
на СО2 без да се възпрепятства икономическият растеж.

През м. март 2007 г. от Европейския съвет са договорени следните цели:

                   -
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НАСЕЛЕНИЕ

С помощта на картата от атласа открийте териториите с най-голяма и най-малка географска 
гъстота на населението! Въз основа на данните изчислете естественият прираст на населе-
нието в България за годините, дадени в таблицата. Положителен или отрицателен е той?

По данни на Националния статистически институт

Година Раждаемост Смъртност Прираст на населението
    
    
    

От какво зависи механичният прираст на населението? 
Какво знаете за демографските проблеми на страната и за причините, които ги пораждат.

Подредете по важност причините за демографския срив в България:
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5 1УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

СЕЛИЩА

Проверете дали има промени в броя на населението към днешна дата!

По данни на ЕСГРАОН от 15 юни 2014 г. (Уикипедия)

Град Население Промени

  
П  

 
Б  

Р  
 З  

П  

Н      Б    
          

          
       

   Н     

лов ив

тара агора

молян

арна
умен

офия

и ин

а рово

Бургас

Кър алиБлагоевгра

азар ик

ове

усе

м ол

етри

и а ловгра

Кой е наймалкият град в България?

Легенда
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Упражнение: Нашите отпадъци

Н              У     
П        
К        Н          

                 
  

К       
О          К       

    
К             
К   
К           
Д                 

    Н           
   

З             З    
         

Т                
            

Източник: devedu.eu/globaleducation

Нарисувайте лого!
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Измислете слоган на кампанията!

В Интернет можете на изчислите колко голям е вашия екологичен отпечатък – http://www.earthday.
org/footprintcalculator  (на английски език).

Д Н
 

П   
 

  
 

И   
 

   
 

И   
 

 
   

Е   
 

   
   

 

И   
 

 

А   

П  Н  
  

К   

   

Р      

Посочете страните на картата.
Какво знаете за тях?
Какво показва Индексът на човешкото развитие на тези страни?
Каква е връзката между хората, живеещи в градовете и процента на използваните тради-
ционни горива?
Кои от страните са с най-голямо количество емисии на въглероден двуокис?

Е                
     Т          

О           -
 К           Т   -

                 
       

9-12 UTetradka2016 jul 10 engedett.indd   53 2016.07.15.   11:57:00



5 4 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

ГЕОГРАФИЯ НА РАЙОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Попълнете сравнителна таблица за районите

Район Площ Население Административно 
деление и селища Стопанство

 

 

 -
 

 

 

  

Анализирайте таблицата, като отговорите на въпросите:
Кой е най-гъстонаселеният район на България и защо?
Намирате ли връзка между гъстотата на населението и стопанското развитие на района?
Къде са съсредоточени най-големите селища на България?
Как природната среда се отразява на развитието на районите?
Задайте още въпроси към таблицата. 

ЮГОЗАПАДЕН
РАЙОН

ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН
РАЙОН

ЮГОИЗТОЧЕН
РАЙОН

СЕВЕРОЗАПАДЕН
РАЙОН СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН

РАЙОН

СЕВЕРОИЗТОЧЕН
РАЙОН

Пловдив

Стара Загора

Смолян

Варна
Шумен

София

Видин

Габрово

Бургас

Кърджали

Благоевград

Пазарджик

Ловеч

Русе

Михайловград

Ямбол

Петрич
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БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ 

ТЕ�

1. Устието на р. Тимок е 
    Б
  
  
  

2. Какво е значението на мостовете на река Дунав. Изберете най-цялостния отговор. 
  Б   Р
 П      Е   Б   Б  
      Д
 П   

3. България граничи със следните държави
  Р  Р  Т     Т
  Р  Т    
 Т     У  Р
  Т  Р    

4. Морените са
  
   
  
  

5. В кой ред са изброени само нерудни полезни изкопаеми?
     
      
   
      

6. Кои са основните фактори, от които се определя климатът на България?
     
        
   
 Ч     

7. Коя редица се състои само от реки, които спадат към черноморската отточна област?
 Т   И  
 К   Д  
  О   П  
   Р  
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5 6 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

  8. Високопланинските езера в България са
 
 
    
  

  9. Виа Понтика е
   
    
     Б    
   

10. Смолниците са
  
  
  
  

11. Реликтните видове са
      
     
       
  

12. Слепи, депигментирани и безкрили са животните
   
  
   
   

13. За коя природогеографска област става въпрос: „Намира се в най-северната част на 
странат и е разположена между устието на р. Тимок на запад и Черноворската област 
на изток.“

  
 Р Р  
 Д  
   

14. Белоградчишките скали се намират в
 Д  
  
 К  
 Р Р  
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5 7УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

15. Българската роза расте изключително в Казанлъшката долина, която се намира в
  
  
 К  
 Р Р  

16. Най-горещият минерален извор в България се намира в
 
  
 Н
 

17. Кои от следните отрасли се отнасят към вторичния сектор
  
  
 Н  
  

18. Коя редица от градове се състои само от дунавски селища?
     К
  Р    Д  
  П  П   Р
 К  О  Д   П  

19. В кой стопански район на България се намира столицата София?
 
 
  
   

20. Правилно ли е да се увеличава възрастта за пенсия?
            
    
       
               

    

21. Смятате ли, че миграциите на населението са неизбежни и необходими?
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5 9УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

БЪЛГАРИЯ – НАШЕТО МИНАЛО

БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ДРЕВНО�ТА

Прочетете текста. Защо твърдим, че във Варна е открито „най-старото злато“ в света?

Варненският некропол

З            
       

     О       
            
             

   
К         

 Е    П     Д  
       

 Д  Е           
     З  Е    

          
         

     Т      
       

 Е                   
              

             Е

Какви изводи може да направим за обществото на културата „Варна“?
Обърнете внимание на находките на злато в отделните гробове. Подчертайте местата, кои-
то подсказват, че в обществото е съществувало социално разслоение. 
Каква е причината за загиването на тази високо развита култура?

Провадия – първата солодобивна инду�рия

П    П      Е    
          Д        

               
             -

      Е         
           Ч     -
        

Списание 8
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Въз основа на двата текста докажете, че България е страна, в която са се развили едни от 
най-древните култури в света. 

Намерете и нанесете на контурната карта следните древногръцки колонии.

Е     
А     
А      
Б   И
А  

 Н
О  
Д  Б

Свещарската гробница
Т           

        
         

 Н      К    
   К       

        
      

      
       

        
  Р       

       
  П      

       

НЕПОЗНАТИ ДУМИ
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6 1УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Оцветете фигурите на кариатидите, според описанието в текста и според епохата, в която
е била построена. Ползвайте и допълнителния текст.

         П      
               

                
         П     
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ОБРАЗУВАНЕ НА БЪЛГАРС�ТА ДЪРЖАВА

Какво е въоръжението на славяните? Защо прибягват до хитрости?

Т                 
                  

        Т         
               А      

           Е      
                

                

                      
 Т               -

                  
    

Псевдомаврикий

Напишете оръжията, с които си служат славяните:
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Прочетете следните мнения за датата на създаването на българската държава. На какво се 
дължат различията?

За какво служат споровете в историята?
Какъв е пътят за достигане на историческата истина? 
Организирайте дискусия по спорни исторически въпроси. Разделете се на групи, които 
защитават различни схващания. 

Е   
   

   
    

      
П    

 Б   Т
   П   

   Б   А
  Б   

     Б   
     Н
     

    

Б   
    
        
        

  К    А -

Д     
   

     
 Т        

 Т       
     

   Б   
    

     
    

      
 

П        
  Б      К  

 И       Н    
       

      

Паметник на хан Аспарух в гр. Исперих
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ДИНА�ИЯТА НА ХАН КРУМ

Дина�иите в българс�та и�ория

Именник на българските ханове

    И              
               

      И      

А     Р   Д     дилом твирем.
И     Р   Д     дилом твирем.

     Р   Е     докс твирем.
К     Р   Д     шегор вечем.
Б    А    Д     шегор вечем.
Т          Д      
И       Д  И     
И       Р   Д     верени алем.
Т    Р   Д     теку читем.

 твирем.
   К    Р   Д     дван шехтем

   Р   Д     тох алтом.
К    Р       шегор твирем. Т     Д   

   Р   У      шегор алем.
Т    Р   У     сомор алтем. И   
У    Р   У     дилом тутом.

Династията    -
     

    -
     -
    

  Д      А
   К   

  А     
     -

         
        

      
        

Ч      
  

Хан Крум пие наздравица с черепа
на императорНикифор

Миниатюра от Манасиевата хроника, ХІV век
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Направете таблица на владетелите от Крумовата династия, като отбележите какви са тех-
ните заслуги за българската държава.

Владетел
Години на управление Заслуги към българската държава Граници на България

Анализирайте текста на законите. Какви забрани се въвеждат и защо?

Как си обяснявате строгостта на наказанията? 

Как допринасят за утвърждаването на българската държава и за сливането на основните
й етнически елементи – българи, славяни, траки (заварено население)?

Законите на Крум
А               И   

        
Н            И        
      

З              
Н                   

            

Византийска енциклопедия Свидас от Х век
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ЗЛАТЕН ВЕК

Прочетете първата точка на урока и напишете в подточки предпоставките за приемане на 
християнството в България!

  
 
  
  
 
 

А  Б   
Д  Е   Д  З
И  К   
Н  О  П
Р   Т

      
Д       

     
Т    
И    

Освен в развитие на книжнината в какво още намира израз Златният век на България по 
времето на цар Симеон?

Но ако му се случи да види княза, седнал в мантия, обшита с бисери, със златна гривна на шията, 
с гривни на ръцете, препасан в кадифен пояс и увиснал на бедрото златен меч, а от двете му 

страни седналите боляри със златни огърлици, с пояси 
и гривни, той когато се завърне в своята земя, когато 
някой го запита: „Какво видя там?“, ще рече: „Не зная 
как да разкажа това, защото само със собствените си 
очи бихте могли достойно да научите за тази красота 
и ред. Само който от вас види със собствените си очи и 
размисли с безплътния си ум, може да се възхити най
добре. Защото собствените очи не лъжат никого.
И макар понякога и те да мамят, все пак са поверни...“ 

Из „Шестоднев“ на Йоан Екзарх

Н            -
    

Преслав, Златната църква
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ДВУБОЯТ С ВИЗАН�Я

Направете хронология на събитията, свързани с падането на българската държава под ви-
зантийска власт! Подредете ги в таблица! Потърсете причинно-следствените връзки!

Хронология на събитията
     П      

Исторически портрет на Василий ІІ Българоубиец

       
      

       
      П  

  К   З    
З     

 
 
 
 
 
 
 

Паметник на Самуиловите войници в София
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ПЪРВА БЪЛГАРС� ДЪРЖАВА

Обобщение 

Кои племена са описани в историческите извори?

 Т          П       
       

О                 
Т                 

                  
        Т         

               А      
           Е      

                
                

 Т                
                

 К               А     
                  

  П                
       

 А  К              
 Д   О         Д        

             
 Т  И                
             О   Д     

      

Откъде е този откъс и какъв етап от развитието на българската държава отразява?
 „Човек и добре да живее, ............................................................................................................
  умира и друг се ражда. ............................................................................................................
Нека роденият покъсно, ............................................................................................................
като гледа този надпис, ............................................................................................................
 да си спомня за оногова, ............................................................................................................
   който го е направил.“ ............................................................................................................

Чии са тези думи? Как те защитават правото на славяните да пишат и се молят на собствен език?
Бог не изпраща ли дъжд еднакво на всички? Също тъй и Слънцето не свети ли еднакво на всички?

И не дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само три езика
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и като повелявате, щото всички други народи и племена да бъдат слепи и глухи? Пояснете ми, Бога 
за безсилен ли смятате, та той не може да даде всичко това, или завистлив, та не желае?

Какво лъха от този откъс от съчинението на Черноризец Храбър?
Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш: „Кой ви е създал буквите или превел книгите, или

в кое време“, то рядко измежду тях знаят. Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: 
„Кой ви е създал азбуката или превел книгите?“, всички знаят и в отговор ще рекат: „Св. Константин 
Философ, наречен Кирил: той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий.“

По какъв начин авторът е отразил блясъка на Симеоновата столица?
„Когато смерд и беден човек и странник дойде отдалеч до крепостните кули на княжеския дворец 

[столицата Преслав] и ги види, той се удивлява. И като пристъпи към вратите, чуди се и пита. А като 
влезе вътре, вижда от двете страни издигащи се постройки, украсени с камък и изписани с други неща.
А като влезе в двореца [вътрешния, град] и като види високите палати и черквите, богато украсени 
с камък и дърво и багри, а отвътре пък с мрамор и мед, сребро и злато – така и не знае с какво да ги 
сравни, тъй като не е виждал в своята земя друго освен сламени хижи. Бедният, започва да губи ума 
си и да им се чуди.“

Сложете надписи под следните илюстрации: 

           

                
                 

   

            

Кирилица Глаголица Название

аз

буки

веди

глагол

добро

ест

живете

зело

земя

иже
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ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАР�ВО ПРИ АСЕНЕВЦИ

По даденото описание и схемата се опитайте да възстановите битката при Одрин.

     
        

      
    

       
      

         
   П     

       
Б        

        
 Т         
      

      
     

        
Т       

        
     
      

     К   -
        

     П    
      

      К  
Б       

    О                
 Б      К         Б

   Т             
          З     

               -
                  

   О        Р    
        Т  
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�АРОПРЕ�ОЛНИЯТ ТЪРНОВГРАД

З        
    

    
     

 П      
        -

       -
      

       
    

Сравнете Търновград с един средновековен град в Унгария

Търновград ................................

Р

З  

О  

З

Дубровниш�та грамота

Т      И  А            
             

             
              

„Моето царство дава тази повеля (разрешение) на дубровнишката страна, на обичните и все
верни гости на царството ми да ходят по цялата страна на царството ми с каквато и да било 
стока, да внасят и изнасят или каквато и да е стока да пренасят и до която и да е земя или област 
да дойдат: до Бдин, Браничево и Белград, до Търново и цялото Загорие, като достигнат до Преслав 
и Карвунската област, или до Крънската област, или Боруйската, или в Одрин и в Димотика, или
в Скопската област, или Прилепската, или в Дяволската област, или в Арбанашката земя (Албания) 
или да отиват до Солун – навсякъде да купуват и продават свободно, без всякаква вреда, да нямат 
забрани във всички области на царството ми и в градовете и клисурите, но да ходят и купуват 
и продават безгрижно, като всеверни и обични гости на царството ми. Който ли пък им навреди 
в каквото и да е било нa клисурите, на тържищта и където и да е другаде, против закона на 
търговията, то да се знае, че той е противник на царството ми и милост не ще има, но голям гняв 
ще понесе от царството ми.“ Асен Цар на българите и гърците

НК

Н

Н

Н

НК

Н

река
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Какви земи влизат в границите на българската държава според грамотата? Очертайте ги 
на картата.

Какви права са дадени на дубровнишките търговци?

За какво допринася развитието на търговията?

Какво представлява „златицата“ на Иван Асен ІІ?

Белград

Вишеград

Търговище

Браничево

р.  Дунав Северин

Ровине

Никопол
р.  Д

уна
в Силистра

ервен

умен
Варна

Каварна

Констанца

овеч
р.  И

скъ
р

Търново

Несебър
Поморие
Созопол

Ахтопол

Одрин

Берое
Пловдив

р.
 Д
ри
на

р.  М
орава Раван

Плочник

Прищина

НишБелo градчик

София

ВелбъджПризренкодра

Драч
Охрид

Скопие

Прилеп Просек

Солун

Сяр Ксанти

Галиполи

р.  Места

р.  Марица

р.  Струма

Константинопол
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ОБЛЕКЛОТО НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ БЪЛГАРИН

Опишете облеклото на цар Иван Александър и се-
мейството му според миниатюрата в Лондонското 
четвероевангелие. Кой е преобладаващият цвят? 

Намерете изображения на български средновеков-
ни бижута, които с удоволствие бихте носили!

Организирайте работилница за изработване на 
бижута.

Нарисувайте или залепете снимка на бижута, в кои-
то са използвани елементи на средновековна украса. 

Иван Александър и семейството му
от Лондонското евангелие
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КУЛРАТА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАР�ВО
ХІІ-ХІV ВЕК

Напишете есе за културата на Второто бъл-
гарско царство като изпозвате следните думи 
и изрази:

    Т  Б -
       

Търновската книжовна школа Боянската църква
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ОСМАНС�ТА ИМПЕРИЯ И БЪЛГАРИТЕ

Хронология на завладяването на Бал�нския полуо�ров

1352 Завладяване на крепостта Цимпе на Галиполския полуостров

Отбележете на картата местата, където са се състояли решаващите сражения!

Карта на завладяването на Балканския полуостров
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Цар Иван Шишман често е бил 
васал на султана и е участвал в 
походите му срещу християните. 

Защо народът го е възпял? 

Знаете ли други случаи, когато известни личности са били възпявани впоследствие като 
герои? 

Крепостта Урвич е строена 
през ІХ-Х век. Тя се спомена-
ва най-често през ХІІІ–ХІV 
в. във връзка с последните 
битки срещу османците при 
отбраната на Средец. Там е 
сложен и надпис в памет на 
защитниците на крепостта. 

„Урвич, 1382–1389 Тук, на 
това място, цар Иван Шишман 
с храбрите си воини седем години 
брани последната твърдина 
на българската държава от 
отоманските поробители. 
Българино, сведи глава пред 
чутовния им подвиг.“ 

Песен на цар Иван Шишман

Откак са й, мила моя майно льо, зора съзорила,
оттогаз са й, мила моя майно льо, войска провървяла
кон до коня, мила моя майно льо, юнак до юнака, 
кон до коня, мила моя майно льо, байрак до байрака.
...Като вървят, мила моя майно льо, през гора зелена,
байрак носят, мила моя майно льо, със асланов образ,
огън святка, мила моя майно льо, от добри катани.
Кат препускат, мила моя майно льо, силян буян вятър,
дето стъпят, мила моя майно льо, калдърмите къртят.
...Отишле са, мила моя майно льо, на Софийско поле
бой да правят, мила моя майно льо, за българско име,
бой да правят, мила моя майно льо, за Христова вяра.
Сам ги води, мила моя майно льо, сам цар Иван Шишман.
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Направете сравнение между ежедневието на един християнин и един мюсюлман

Въпроси за сравнение Християнин Мюсюлманин

народност

религиозен живот

облекло

поминък (професия)

правосъдие

военна повинност

Попълнете таблицата и направете изводи!
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СВЕТЪТ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ БЪЛГАРИ

Разгледайте албума на Музей на открито „Етъра“ и посочете какви занаяти се развили
в България през Възраждането.

Какво произвеждат следните занаяти?
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С какво са свързани имената на следните български възрожденци? 
П     П  Б   А  А  Д  Д  
Ч  Н  Б

Напишете имената  им под съответния портрет.
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Кои от следните искания са свързани с борбата за църковна независимост на българите:

Б     
       

Д      
Д     
Д       
Б        
Д      Б

Опишете същността на „взаимоучителния метод“. Кой го въвежда за пръв път в българско-
то училище? Защо се оказва особено полезен?
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ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ
И БАЛ�НСКИЯТ ВЪПРОС

Направете портрети на видни български въз-
рожденци. Обърнете внимание на следните 
неща:

 Р     
 О
 У        

  
 Д
 З       -

  
 П       Р -

Георги Раковски 
    

К    
    

 Н     
     -

      
        

       
Т         

      -
   Р  

       
   П    Н -

 Б        -
  П    Б   

        
  К     

        -
     П  -

   Б       
      -

     
     И  -

        
     Б

Място за снимка
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Левски

  О, бесило славно! Теб те освети
  смъртта на героите. Свещено си ти.
  Ти белег си страшен и знак за свобода,
  за коя под тебе гинеше народа,
  и лъвът, и храбрий: и смъртта до днес
  под тебе, бесило, правеше ни чест.
  

Иван Вазов

Как оценяват съвременниците делото на Васил Левски?

Кое е оригиналното в идеите на Левски?

Припомнете си плановете за освобождение на Гарибалди, на Раковски. Къде пренася цен-
търа на борбата Апостолът? 
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Какво събитие е възвестено с Кървавото писмо на Тодор Каблешков?

Кървавото писмо, според Захари Стоянов:

„Братя!
Вчера пристигна в село Неджеб ага, из Пловдив, 

който поиска да затвори няколко души заедно
с мене. Като бях известен за вашето решение, станало 
в Оборищкото събрание, повиках няколко души юнаци 
и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, 
който нападнахме и убихме мюдюра, с няколко 
заптии... Сега, когато ви пиша това писмо, знамето 
се развява пред конака, пушките гърмят, придружени 
от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват 
един други по улиците!... Ако вие, братя, ако сте били 
истински патриоти и апостоли на свободата, то 
последвайте нашия пример и в Панагюрище...“

   К     
   Т  К

„Бях очевидец, когато се извърши всичко гореказано в писмото на Тодора. Тръгвам за Клисура, за 
да направя същото.“

Н. Караджов
На какво събитие от българската история е посветен сонетът на големия английски поет
и писател Оскар Уайлд?

   Сонет за избиването на християните в България

Исусе, жив ли си или в земята
почиват още костите ти бели?
И твойто възкресение не бе ли
сън само, сън на грешницата свята?
Тук стонове изпълват тишината
и твоите свещеници загиват.
Не чуваш ли как вопли се издигат
над труповете хладни на децата?
О, Сине Божи, слез сред тази злоба!
Връз твоя кръст в нощта беззвездно – черна
е плъзнал полумесецът проклет
Ако наистина си пръснал гроба,
о, Сине, людски, слез със мощ безмерна
преди да те измести Мохамед.

Превод: Александър Шурбанов

Кървавото писмо – паметник в Копривщица

Оскар Уайлд
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СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНАТА БЪЛГАРС� ДЪРЖАВА

Какви изводи за развитието на капитализма в България могат да се направят въз основа 
на следния текст.

Какви са трудностите пред българското общество
и българското стопанство в началото на ХХ век?

Направете изводи за връзката между общество и сто-
панство.

„В страна с ограничени капитали, с отсъстващи ин
ституции, с неструктурирана социална тъкан, ес
тественият рефлекс на самосъхранение е търсенето 
на опора в стабилни общности. Първичната форма на 
такива общности е семейството, споено от патриар
халната традиция, което (заедно със занаятчийския цех) през първите следосвобожденски 
години продължава да е в основата на стопанския живот на страната. Семейното и прия
телското практически през целия първи български капитализъм играят ролята на „общест
вено“. Икономическата социалност се структурира в много поголяма степен около „родови“ 
(в найширокия смисъл на думата) връзки, отколкото около капиталите. Затова и първите 
стопански форми носят белега на приятелски, семеен или политически кръг. Самите полити
чески партии са в известен смисъл образувания за самозащита в една бедна и агресивна среда, 
даващи някакъв „уют“, сигурност и вътрешна стабилност на приближените им.“

Румен Аврамов 
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Направете схема на държавното управление на България според Търновската конституция
 Н   И      

Направете портрет на български политик по избор. Ползвайте указанията за портрет на 
историческа личност на стр. 20. Прибавете снимка. 

Място за снимка
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БОРБИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

В Източна Румелия

Е            Б       
 К  Б

И  Р   Б  Т             
 

Д          Б      
             Т     

  
               Р   

        Т       
  
А  

 Н          Б           
              Р -

                Р
Е                 Б   

      Т                 
           К  Б       
  А         Н       -

            
Н    

Иван Вазов

Какъв момент от своя живот описва Иван Вазов в текста?
Защо приятелите му смятат, че решението е неблагоразумно?
Какви са мотивите на Вазов за отиването му в Източна Румелия?
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Звания в българската армия

Подредете събитията през 1884 1885 в хронологичен ред.

БТЦРК Гаврил Кръстевич

Областният съвет на Източна Румелия
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СЪЗДАВАНЕ НА БАЛ�НСКИЯ СЪЮЗ

Как се оформя Балканския съюз? Има ли предварителна договореност между държавите за 
разделяне на освободените територии?

Б    
Б    
Б   Ч   

   

Ч      

Армиите на държавите
от Балканския съюз

Видин

Никопол

Силистра

Попово
умен Варна

Каварна

Кюстенджа
( Констанца)

овеч
Търново

Несебър

Поморие

Созопол

ариград
( Истанбул)

Одрин

Стара Загора

Пловдив

Крушумиля

Прищина

Ниж

Белоградчик

София

Кюстендил

Призрен
кодрa

Тирана
Охрид

Скопие

Радовиш

Солун

Сяр
Ксанти

ар ой

Даковица

Тетово

Врана

Куманово

Печ

Берат

Хасковски
отряд Втора армия

лхово

мбол

Даковица

Кратово

Бер

Драма

Първа армия

Трета армия

Булаир

Плевлия

Гюмюрджина

Велес

Андриевица

Нови
Пазар

Пожега

Дупница

Родопски
отряд Хасково Харманли

озенград

Битоля

Кожани

Петрич

Св.  Врач
Неврокоп

Пашмакли
( Смолян)

Кърджали

ежа

Кичево

Прилеп

ерин

Рилска
Подгорица

Карта на Балканския полуостров по време на Балканската война

България
             5 9 2 0 0 0

Сърбия
            1 9 0 0 0 0

          Гърция
          1 2 0 0 0 0

                  ерна гора
                3 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0

Н Б К Н
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АВТОРИТАРИЗЪМ И МОНАРХИЗЪМ
МЕЖДУ ДВЕТЕ ВОЙНИ

Бежанският въпрос

             
    П     Б        

   И             
       

П        Б      -
               

  
     

       
  З     

      
     

 Д      
      

    ОН   
    

 
П       Б  

        
      

            
                

   Р       
 

Какви проблеми възникват в държавата при нахлуването на голям брой бежанци?

За какво се използват средствата от заема?

Български бежанци от Източна Тракия
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Белият терор 1923–1925 г.

          А   
      

        -
  

   А     Н
   Р    

Потърсете определение за понятието „бял терор“.

Атентатът в църквата св. Неделя

9-12 UTetradka2016 jul 10 engedett.indd   89 2016.07.15.   11:57:14



9 0 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

От какво е предизвикан белият терор в България през 1923–1925 г.

Какъв отговор дава правителството на Александър Цанков на 
действията на комунистическата партия?

Водят ли тези действия до умиротворяване на обществото и до 
нормален живот? Защо? 

Авторитаризъм

Дайте определение за авторитарно управление.

Анализирайте чл. 47 от Търновската конституция. Как той спомага за утвърждаването на 
авторитаризма в България?

Гео Милев
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БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ
НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Как са разпределени силите по време на Втората световна война? 

В навечерието на войната

След 1943 г. 

Съюзници/сателити на Германия

Антихитлеристка коалиция

Ролята на цар Борис ІІІ по време на Втората световна война

Според вас кое от следните твърдения изразява най-точно историческата роля на 
българския цар? Аргументирайте се.

 Б     Б          
 П              

         

 Б             И  
               

                
       О      -

   О

 Б                
  Т               

И                
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Спасяване на българските евреи

Потърсете материали за Димитър Пешев и направете 
презентация за дейността му по спасяване на българ-
ските евреи. Сравнете го с други големи спасители на 
еврейството като Раул Валенберг, Оскар Шиндлер. 

Каква е позицията на Българската православна църква по въпроса за спасяването на евреите?

Какви български институции, организации и личности вземат участие в спасяването на 
евреите в България?

Заключителен етап на войната

Проследете бойния път на Първа българска армия 1944 1945 г. 
В освобождението 
на кои части на Ев-
ропа – на кои дър-
жави – взема участие 
българската армия?

По спомени на съвременници унгарските части предпочитали да се предават на българска-
та армия, а не на съветската. Според вас на какво се дължи това?

А В С Т Р И

У Н Г А Р И

Б У Д А П А

Х А Р К А Н

Д Р А В А С А Б О

Г О С А В И

С О И

С К О П И

Б Г Р А Д

М А Р И Б О Р

К А Г Н У Р Т

О К Р М А Р К Т

Н И

Р У М Н И

Б Г А Р И

Н а с т ъ п л е н и е
н а б ъ л г а р с к и т е в о й с к и

Д е й с т в и я
н а г е р м а н с к а т а а р м и я
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„НАРОДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ“ И УНИЩОЖАВАНЕ
НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕ�ВО

По отношение на опозицията БРП възприема линия за постепенното й ликвидиране
с всички възможни форми на борба – икономическа, политическа, идеологическа и т.н.

      
                 

 
           

     

Направете таблица на събитията от периода 1945 1948 г. и направете изводи за непрекъс-
натото ограничаване на свободите в България.

Дата Събитие Ограничаване на свободите

Направете анализ на израза „народна демокрация“, който в буквален превод означава 
„народна народна власт“, „народна власт на народа“. 

Какво се постига със Закона за Народния съд?
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АПРИЛСКИТЕ НАДЕЖДИ

Р�кциите в България на унгарските съби¡я от 1956 г. 

Какви са официалните реакции според страниците от вестници от 1956 г.

Запознайте се със съдбата на българския поет Йордан Русков. Според вас какво е съотно-
шението между неговото деяние и размера на присъдата, която получава?

Знаете ли, че Кока Кола дълги години произвежда и продава своя продукт с български над-
писи? Направете презентация за историята на Кока Кола в България и направете изводи за 
„далновидността“ на българските стопански и политически ръководители. 
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Култът към лично�та

Б       
      П  

    Б    
   З    

Б     Б Б
  Н      

   Т       
      

„Струва ми се, че връзката между Култа и Догмата е най-естествена. Няма култ без догма. 
Ако приемането на култа улеснява и опростява нравствената отговорност в човешкия 
живот, то приемането на догмата улеснява и опростява интелектуалната отговорност. Ако 
с приемането на култа получаваш оправданието да грешиш, то с приемането на догмата 
получаваш оправданието да не мислиш.“

Георги Марков, Задочни репортажи за България

Как обяснява писателят липсата на нравствена и интелектуална отговорност в тоталитар-
ните общества? Смятате ли, че това състояние на обществото бързо може да се преодолее? 
Какви са трудностите?
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ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Откъде идва името на процеса на смяна на имената на турското население в България през 
80-те години?

Какви действия на българското правител-
ство през 60-те и 70-те години предшестват 
възродителния процес?

Какви са резултатите от масовото изселване 
на 300 000 души от България през 1989 г.?  

Има ли възродителният процес въздействие върху българското общество и днес?
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РАЗПАДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ

Кон�и¢ция на Републи� България

Ползвайки текста от българската конституция в учебника и отговорете на въпросите!

Кой от вас би могъл да стане депутат в българския парламент при навършване на 21-годиш-
на възраст?

Може ли човек, който не е православен или не е българин да стане гражданин на Републи-
ка България? Позовете се на съответните членове на конституцията!

Как може някой да бъде лишен от българско гражданство?
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Как разбирате член 36 алинея 1: 

Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани.

Каква информация получаваме за стопанството на България от текстовете на конститу-
цията? (обърнете внимание на формите на собственост, на държавния бюджет и др.)

Направете схема на управленската стуктура на България. Отбележете контролните функ-
ции на отделните власти и институции!
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ГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ
И ТЕХНИЯТ БЪЛГАРСКИ АСПЕКТ

Демографски проблеми в България

Разгледайте Таблица „Населението на България според някои преброявания (1887–
2011)“ от учебника. Въз основа на знанията си по история обяснете промените в броя на 
населението! 

Как си представяте своето бъдещо семейство? Колко деца бихте искали да имате?
Обосновете се.

Замърсяване на околната среда
Напишете правилата, които вие спазвате с цел опазване на околната среда.
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Напишете правилата, които смятате, че трябва да се спазват за опазване на околната среда. 

Съвременни комуни�ции

Какви съвременни комуникационни средства използвате?

Какви комуникационни средства бихте искали да използвате (освен споменатите по-горе)?

9-12 UTetradka2016 jul 10 engedett.indd   100 2016.07.15.   11:57:18



1 0 1УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

КУЛРА И ИЗКУ�ВО

БЪЛГАРСКИЯТ ФОЛКЛОР 

Наблюдавайте песни и танци от различни фолклорни области и се опитайте да ги разпоз-
наете според облеклото, особеностите на танца и музиката. Направете презентация за една 
фолклорна област с демонстрация на нейните характерни особености. Отбележете на кар-
тата с коя фолклорна област работите и обяснете какво ви харесва в нейните обичаи.

За коя фолклорна област се отнасят следните описания:

П          Т     
      Т      
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Т             
             
         

 П         Н          
       П            

            

Т             Т      -
     П         

       

П               -
             

Кой е любимият ви герой от българска народна приказка? Кои негови качества ви
харесват? 

Каква е ролята на приказките в живота на човека?
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУ�ВО

Кои са най-старите изображения в българските 
земи? Какво е изобразено на тях?

Какво е изобразено на следните илюстрации? Поставете надпис под всяка илюстрация.
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Кои български художници от Унгария познавате?
Посетете Българската галерия в Будапеща.

...........................................................................

....................................................................

.......................................................................         ........................................................................

Как бихте разнообразили градската среда с произведения на изкуството?
Намерете и покажете решения за устройство на градската среда, които ви харесват.
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МУЗИ�ТА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

Първият български орке�ър, основан в Шумен

П          А      
           Б  

   У    А       
   Р           

            
 Д      

    
   П       

   
      А  

       
          

      Т   
        

      
         

         
      

Какво ново внесли унгарските имигранти в Шумен? 

Проучете биографиите на първите български композитори (Емануил Манолов, Добри 
Христов, Маестро Георги Атанасов) и отговорете на следните въпроси:

     
      
        Б    
        
        

9-12 UTetradka2016 jul 10 engedett.indd   105 2016.07.15.   11:57:22



1 0 6 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Попълнете таблицата.

Емануил Манолов Добри Христов Маестро Георги 
Атанасов

  
 

О

Т

П

Напишете имената на известни български хорове. Слушайте техни изпълнения.
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1 0 7УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Т£ТЪР И КИНО

Т�трални традиции в българските земи

Кои са най-старите наченки на театър в българските земи?

Кои са първите творци на българския възрожденски театър?

Кога и как в България се създава професионален театър?
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1 0 8 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

Посочете български и чуждестранни автори, които се играят на българска сцена през пър-
вата половина на ХХ век. 

Потърсете материали и напишете кратки бележки за изтъкнати български артисти и режи-
сьори от епохата.

Сава Огнянов

Адриана Будевска
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Кръстю Сарафов

Николай Масалитинов

Хрисан Цанков

През 2015 г. бе отбелязана 100-годишнината от създаването 
на българското кино

Какви български филми сте гледали? Кои съвременни български артисти и режисьори по-
знавате?

Какви българско-унгарски копродукции са създадени през последните години?

Направете презентация за родоначалника на българското кино Васил Гендов
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1 1 0 УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

ВИРАЛНИЯТ ЧОВЕК

Видове поколения:

   
  

Б    
П    
П  У  
П     
П      

               
 Д         Т        

      Н         
 О               

                
  

Д                
       П          

        И            
     П           

        

Отговарят ли описаните поколения на вашия опит? Направете характеристика на свои 
близки и познати, въз основа на даденото описание. 

(дядо, баба, друг възрастен)
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1 1 1УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО НАРОДОЗНАНИЕ

(майка, баща, друг възрастен)

(сестра, брат, друг по-голям от вас)

(себе си)

(по-малък брат, сестра или друг)

Направете оценка на следните твърдения, които пряко засягат днешните поколения. Ве-
рни ли са те според вас? Организирайте дискусия по въпросите. 

„Три основни проблема изтъква Франкфуртската критика на културата и обществото: 

1. Потребителското общество не е производително, то е потребителско. Консумира 
главно ерзац забавления – масова култура с ниско качество. 

2. Високата култура става трудно достъпна и се рециклира в ниската. Тя се размива
и опростява от масовата култура, за да е достъпна и разбираема. 

3. Потребителското общество е репресирано, манипулирано и не е свободно.“

П                 
     Н          

       Т    О   
И   И           Т     

                П    
              

     

Маркетингово проучване „Въведение в потреблението и нуждите на детския сектор“
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ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАРА
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