
Конспект по история и цивилизация 10 клас,ООП 

самостоятелна форма на обучение 

1.Теми 

1.Първите човешки общности в земите на България 
2.Древна Тракия и Одриското царство 
3.Общество и религия и култура на траките 
4.Древна Тракия в състава на Римската империя 
5.Античната култура в българските земи 
6.Древните българи и славяните.”Старата Велика България” 
7.Създаване и укрепване на Българската държава на Балканите 
8.Българската държава (средата на VІІІ – средата на ІХ век) 
9.Християнизация на България при княз Борис І Михаил 
10.Делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици 
11.Цар Симеон Велики – „Златният век” на България 
12.България  при цар Петър.Цар Самуил и двубоят с Византия (927-1018г.) 
13.Държава,Църква и общество (VІІ- началото на ХІ век) 
14.Старобългарската култура (VІІ – началото на ХІ век) 
15.Българските земи под византийска власт 
16.Възстановяване на Българското царство.Първите Асеневци 
17.Укрепване и международно утвърждаване на Второто българско царство 
18.Могъщество на България при цар Иван Асен ІІ (1218-1241г.) 
19.Българското царство ( средата на ХІІІ-първите десетилетия на ХІV век) 
20.България при цар Иван Алекснадър (1331-1371г.) 
21.Държава и Църква през ХІІ-ХІV век 
22.Общество и всекидневие на средновековните българи 
23.Българската култура (ХІІІ-ХІV век) 
24.Българските земи в системата на Османската държава 
25.Българското общество (ХV-ХVІІ век) 
26.Антиосманската съпротива на българите 
27.Българите и „другите” в Османската империя 
28.Българската култура и европейският свят през ХV-ХVІІ век 
29.Начало и същност на Българското възраждане  
30.Стопански промени в българските земи през ХVІІІ – ХІХ век 
31.Зараждане на българското национално самосъзнание 
32.Изграждане на българското светско образование 
33.Движение за Българската национална църква 
34.Българското общество през Възраждането  
35.Българската възрожденска култура 
36.Начало на организирано националносвободително движение  
37.Идейни течения и политически организации през 60-те години на ХХ век 
38.Българското националноосвободително движение (1869-1875г.) 
39.Априлското въстание на българите (1876г.) 
40.Руско – турската война (1877-1878г.) и Освобождението на България 
41.Българският национален въпрос 



42.Изграждане на Княжество България 1878-1879г. 
43.Първите години на Княжеството (1879-1885г.) 
44.Източна Румелия и Съединението и с Княжество България (1885г.) 
45.Съединението княжество в края на ХІХ век 
46.От княжество към царство.България н началото на ХХ век 
47.Българите извън пределите на свободната здържава 
48.От възторга до покрусата.България в Балканските войни (1912-1913г.) 
49.Голямата война и България (1914-1918) 
50.Българското стопанство от Освобождението до войните 
51.Модернизация на българското общество (1878-1918) 
52.Българското образование и култура (1878-1918) 
53.Следвоенната криза .Земеделското управление 
54.Управлението на Демократическия сговор и левият политически радикализъм 
55.От партийно към безпартийно управление 
56.България в годините на Втората световна война 
57.Българското стопанство между двете световни войни (1919-1939) 
58.Животът на българите между двете световни войни (1919-1939) 
59.Българското образование и култура между двете световни войни (1919-1939) 
60.Промените в политическата система (1944-1947) 
61.Утвърждаване на тоталитарния режим в годините на сталинизма (1948-1956) 
62.Икономически промени в града и селото (1944-1956) 
63.България в международните отношения (1944-1956) 
64.Режимът на Тодор Живков (1956-1989) 
65.Българското общество (1956-1989) 
66.Външната политика на България (1956-1989) 
67.Българската култура в условията на тоталитарния режим  
68.Преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика (1989-2006) 
69.Евроатлантическата ориентация на България (1989-2006) 
70.България след присъединяването към Европейския съюз (2007-2018) 
71.България в глобалния културен диалог 
2.Вид на изпита,времетраене: 
     Изпитът е писмен.Той продължава 3 астрономически часа.Тестът е в два варианта 
като всеки от тях съдържа по 20 въпроса.20-ят въпрос е за писане на тема по зададен 
въпрос.Писмената част включва различни по вид задачи като: 
-тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора,от които само единият е 
верен (всеки верен отговор се оценява с по 1 точка); 
-задачи от отворен тип (оценяват се с различен брой точки). 
2.1Използвана литература: 
   Учебник по история и цивилизации за 10 клас,издателство „Просвета ”,автори:Пламен 
Павлов,Райна Гаврилова и колектив 
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