ПРОГРАМА
ЗА ПИСМЕН ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ
ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА 10. КЛАС,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДОТОВКА
1.

Версайската система – пясъчната основа на мира

2.

„Световното правителство“ търси път към помирението

3.

Франция – континенталната сила

4.

Великобритания между двете световни войни

5.

Съединените щати – на сух режим и по нов път

6.

От Русия към Съветски съюз

7.

България през реформи и преврати

8.

Италия в черно

9.

Германия се „събужда“ с пречупен кръст

10. Коминтернът срещу социалдемокрацията
11. Балканските народи се сбогуват с демокрацията
12. Испания в гражданска война
13. Япония в завладяване на Източна Азия
14. Разбиването на версайския ред
15. От европейска към световна война
16. „Българският ключ“ на Балканите
17. Антихитлеристката коалиция пречупва оста
18. Светът е малък – наука, техника, култура
19. „Студената война“ – преход към новото глобално противопоставяне
20. Организацията на обединените нации – новият световен парламент
21. Деколонизацията
22. САЩ – от американското могъщество до унижението в Техеран /1945-1980 г./
23. СССР между величието на трагедията и трагедията на „величията“
24. Великобритания /1945-1979 г./
25. Франция – от Четвъртата към Петата република
26. От „икономическото чудо“ до обединена Германия /1945-1995 г./
27. Италия – средиземноморският път към „исторически компромис“
28. Испания и Португалия – иберийският път към демокрацията /1945-1990 г./
29. Гърция и Турция до средата на 90-те години на XX век
30. Източна Европа между сталинизма и несъстоялите са реформи
31. Балканските социалистически страни
32. България /1945-1989 г./
33. Япония - от разрухата до „икономическо чудо“ /1945-1990 г./
34. Китай – от маоизъм към реформи /1945-1990 г./
35. „Нежните революции“ от 1989 г. и разпадането на Източния блок
36.

Световните лидери на 80-те и 90-те години на XX век

37. Европейските политически и икономически структури
38. Перспективите пред променящата се Централна и Източна Европа

39. Наука, технологии и култура на съвременното общество
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