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ИЗПИТНА ПРОГРАМА
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по История и цивилизация
I. Форма на обучение: самостоятелна
За 10 клас ЗП
Илюзиите на победителите. Версай и международните отношения
1919-1931г.
2.
От „Бялата епоха” до „Новия курс”. САЩ 1919-1929г.
3.
От „Бялата епоха” до „Новия курс”. САЩ 1929-1939г
4.
Победеният победител. Италия и раждането на фашизма.
5.
Ваймарската република и Третият райх. Германия 1919-1939г.
6.
От революциите до петилетките и „Големия терор”. Русия и
Съветския съюз 1917-1939г
7.
Началото на агресията. Втората световна война 1939-1941г.
8.
Тримата големи в Антихитлеристката коалиция. Втората световна
война 1941-1943г.
9.
Обръчът около Оста се затваря. Втората световна война 1943-1945г.
10. Студената война. Блоковото мислене и волята на свръх държавите.
11. Реалностите на една мечта. САЩ след 1945г.
12. От Сталин до Горбачов. Съветския съюз след 1945г.
13. Рухването на Берлинската стена. Русия и Източна Европа след 1989г.
14.Японското икономическо чудо.
15. ЕИО и Европейския съюз.
16. Глобалните проблеми на съвременния свят
1.

Среден (3) – Умее да изброява и описва различни страни на
историческата епоха. Разпознава значими факти, събития и
личности. Правилно използва понятийния апарат.
Добър (4) – Умее да проследява историческите събития в
хронологична последователност. Умее да дава примери, да
преразказва и сравнява. Правилно сравнява факти и личности.
Борави свободно с историческите понятия.
Мн. Добър (5) – Умее да проследява историческите събития в
хронологична последователност. Описва причинно следствените
връзки в историята. Умее да сравнява събития, идеи, личности,
култури и религии. Открива типични за епохата исторически
явления. Разпознава и използва основните исторически понятия.
Отличен (6) – Умее да възпроизвежда и интерпретира
исторически текст, спазвайки хронологична последователност.
Умее да прави собствени изводи и заключения за събитията в
конкретната историческа епоха. Дава оценка на исторически
събития, явления, личности.
V. Оформяне на оценка:
VI. Препоръчителна литература: Учебник: История и
цивилизация за 10 клас, Изд. „Анубис”
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