
КОНСПЕКТ ПО ИЦ  ЗА  11 – ТИ КЛАС 

№ по ред ТЕМА НА УРОКА 

 

1 

 
Праисторията на българските земи. Траките 

              2 
 

Тракийските земи под римска власт 

            3 Българи и славяни преди възникването на българската държава на балканския полуостров 

            4 Създаване и начално развитие на българската държава 

            5 България по пътя на териториалното разширение 

            6 Вътрешни промени в българската държава през първата половина на IX век 

  7 България през управлението на княз Борис I /852-889/. Покръстване на българите 

   8 Начало на българската църква,просвета и книжнина 

   9 Политическо могъщество на България при управлението на цар Симеон Велики /893-927/ 

   10 Златен век на българската култура при управлението на цар Симеон 

   11 Поява на богомилството и отшелничеството в средновековна България 

   12 Залез на ранносредновековното  българско царство /927-1018/ 

   13 Византийското владичество 

   14 Въстанието на Асеневци и възтановяването на българската държава 

  15 Управлението на цар Калоян 

  16 Политическо могъщество на България при цар Иван-Асен II  

             17 Смутни десетилетия 

             18              България през първите десетилетия на XIV век /1299-1331/ 

             19 
             20 

България при управлението на цар Иван Александър 

 
             21 

Социални и религиозни движения в средновековна България   /XI-XIV в/ 

             22 Залезът на средновековната българска държава. Османците 

             23 Петнайсетият век 

             24 Българите в османската държава /XV-XVII в/ 

             25 Българската църква и култура през  /XV-XVII в/ 

            26 
      

Антиосманска съпротива на българите през  XV-XVII в 

            27 Формиране на българското национално самосъзнание 

            28 Зараждане на национално -освободителна идеология00 

            29 Развитие на българското просветно дело 

            30 Движение за църковно-национална независимост 

            31 Преход към  организирано националнореволюционно движение 

            32 Политически организации и идейни течения през 50-те – 60-те години  на XIX в 

            33 Изграждане на вътрешна революционна организация. БРЦК 

            34 Ориентация към незабавно въстание 

            35 Априлското въстание 

            36 Руско-турската освободителна война /1877-1878 г/ и възкресението на българската държава 



 

            37 Възстановяване на българската държавна традиция 

            38 Съединението и Сръбско-Българската война 

           39 Българската криза /1886-1887 г./и Стамболовият режим /1887-1894г/ 

            40 Управление на д-р Константин Стоилов /1894-1899 г./ и правителствата до 1903 г. 

            41 Български национален въпрос.Илинденско-преображенско въстание от 1903 г. 

           42 Втори стамболовистки режим 1903-1908 г. И управление на демократическата партия 1908-1911 г. 
 

           43 Балканските войни 1912-1913 год. 

           44 Първа световна война. Втора национална катастрофа 

          45 Години на насилие /1923-1926 г./ 

          46 „Коравата демокрация” на народния блок /1931-1934 г./  

          47 Отново към авторитаризъм 

          48 Царският режим /1935-1941 г./ 

          49 Външна политика / 1934-1941 г./ 

           50 Залезът на третото българско царство /1941-1944 г./ 

           51 Към утвърждаване на еднопартийна система /1944-1948 г./ 

           52 Тоталитарен социализъм 

           53 Посткомунизмът 
 

          54 България в началото на XXI в. 



                      

  


