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КОНСПЕКТ 

История и цивилизации –ООП, Х КЛАС 

 

Самостоятелна форма на обучение 

Писмен изпит за определяне годишна оценка за завършен Х клас 

 
I.Днешните български земи през Праисторическата епоха и Античността 
1.Днешните български земи през праисторическата епоха  
2. Вярванията на хората през праисторическата епоха 

3.Древна Тракия. Одриското царство 

4.общество и всекидневен живот на траките 

5.Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 

6. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български 

земи 
 

            II.България до началото на 11век 
1.Славяни и българи във Великото преселение на народите 
2.Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 

3.Събитията от 680 – 681 г. през погледа на византийските хронисти 

4.Възход на Българското ханство през първата половина на IX в. 

5.Покръстване на българите  

6.Политическо могъщество на България при цар Симеон 

7.Залезът на Първото българско царство 

8.Общество и религия на славяни и българи 

9.Култура на езическа България 

10.  Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 

11„Златен век“ на българската култура  

 
III.Българската държава / 12- 14 век / 
1.Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър. 

2.Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 – 1207) 
3.Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 – 1241) 

4. България през втората половина на XIII в. 

5. България през XIV в. и падането ѝ под османска власт 

6. Стопанско развитие на средновековна България 

7. Културата на Втората българска държава (XIII – XIV в.) 

 

IV.Българските земи под Османскахвласт / 15 – 17век/ 
1.Османската политическа система и управлението на българските земи 

2.Българите срещу османската власт през XV – XVII в. 

3. Демографски промени в българските земи 

4. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 

5.Българската култура / 15 – 17век / 

 

V.Българско Възраждане / 18 – 19 век 
1.Новото време и българите  

2. Зараждане на национално самосъзнание у българите – Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 

3. Новото българско училище 

4. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 

5.Начало на организирано националноосвободително движение 

6.Българското националноосвободително движение (1869 – 1875) 
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7.Априлско въстание (1876 г.) 

8. Руско-турската война от 1877 – 1878 г. и освобождението на България 

9. Стопански промени през XVIII – XIX в. 

10. Българската култура през Възраждането  

 

 

 

VI.Бълтария от Освобождението до края на Втората световна война 
1.Възникване на българския национален въпрос 

2.Възстановяване на българската държавност и изграждане на Княжество България 

3. Княз Александър I, конституционният въпрос и политическите партии  

4. Политическо устройство на Източна Румелия  

5. Съединението на Източна Румелия с Княжество България и неговата защита  

6. Българската криза. Изборът на Фердинанд I 

7.Българите извън пределите на свободната държава 

8. Модернизация на България в началото на ХХ в. 

9.  България при управлението на Фердинанд I. Обявяване на Независимостта 

10.Войни за национално обединение (1912 – 1918) 

 11.България между двете световни войни. Левият политически радикализъм  

12.Демокрацията, Деветнайсетомайският преврат и безпартийният режим 

13.България в годините на Втората световна война 

14. Развитие на българското стопанство след Освобождението. Модернизация на българското общество 

15.Развитие на образованието след Освобождението. Българската култура 

 

 

VII.България след Второта световна война до 1989г. 
1.България в съветската сфера на влияние и промените в политическата система (1944 – 1947г.) 

2.Утвърждаване на тоталитарния режим в България  

3.България и промените в Източния блок 

4.България и Европа – „разведряването“ и „застоят“ 

5. Крах на тоталитарния режим 

6. Икономически промени в селото и града 

7.Българското общество (1944 – 1989). Демографски промени и социална политика 

8.Българската култура, наука и новите технологии през втората половина на ХХ в. Власт и интелигенция 

 

 

VIII.България след 1989г 
1.Развитие на многопартийна политическа система 

2.Политически промени и изграждане на институциите на демократичната държава 

3.Пътят на България към НАТО и Европейския съюз 

4. България в Европейския съюз 

5. Преход към пазарна икономика  

6. Демографски и миграционни процеси 

7. България и Европейският съюз  

8. Културата в условията на демокрацията  

9. Хуманизъм, толерантност и свобода на движение на хора и идеи 

 

 

Литература: Учебник по История и цивилизации 10. клас, изд.Булвест 2000, С.2019г.; автори Искра Баева и 

колектив 
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