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ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ  

ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

 

Конкурсният изпит по история на България е електронен тест и има за цел да 

установи равнището на знанията, уменията и компетентностите на кандидат-студентите и 

да оцени степента, в която са постигнати регламентираните от Държавния образователен 

стандарт очаквани резултати по предмета на изхода на средното училище. Задачите в теста 

обхващат въпроси, свързани с различни периоди от българската история, и осигуряват 

възможност за контрол и оценка на знанията за факти, понятия, личности и идеи от 

националната история и свързаните с тях конкретни компетентности и специфични 

исторически умения. Една и съща компетентност може да се проверява чрез една или повече 

задачи от различен вид. 

В хронологичен план е обхваната историята на българските земи от древността до 

наши дни.  

Тестът включва 30 задачи с четири възможни отговора, от които само един е верен.  

Максималният брой точки на теста, който гарантира отлична оценка (6.00), е 30, а 

минимумът за успешно положен изпит (среден 3.00) е 9 точки. Всеки верен отговор носи по 

1 точка. За сгрешен или непопълнен отговор точки не се получават, както и не се отнемат. 

Времетраенето на теста е 30 минути.  
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Забележка: При подготовката за кандидат-студентския тест по история на България могат 

да бъдат използвани всички учебници по История и цивилизация за 10-12 кл., одобрени от 

МОН за употреба за изтеклата учебна година в средните училища в Р България.  

 


