
   ДЪРЖАВИ И ОБЩЕСТВО (1870-1914) 



          ГОЛЕМИТЕ СИЛИ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВАТА ВЕКА 

1. Великобритания: 

  а) “Викторианската епоха”- управлението на кралица 

Виктория (9) 

    

   б)  Уилям Гладстон – либерал (1809-1898) и Бенджамин 

Дизраели - консерватор(1804-1881) 



РАЗХОДИ НА СРЕДНО БУРЖОАЗНО СЕМЕЙСТВО ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Данъци    Храна   Квартира 
   Отопление и          

прислуга     Облекло 
    Други (здраеопазване,  

транспорт, развлечения, образование) 

3% 21,80% 13,30% 12,30% 14,10% 35,50% 

в)  Дейвид Лойд Джордж (1863-1945) – данъци върху 

наследствата и нетрудовите доходи 

ГОЛЕМИТЕ СИЛИ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВАТА ВЕКА 



ГОЛЕМИТЕ СИЛИ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВАТА ВЕКА 

         г)  “социалната държава” – грижа за бедните  



     ДВИЖЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

  Германия САЩ Франция 

1840 55 40 60 

1911/13 115 115 100 

Разлика 60 75 40 



       ГОЛЕМИТЕ СИЛИ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВАТА ВЕКА 

2.   Франция: 

   а)  остри проблеми 

   б)  реформите пропадат 

   в) възход на средната класа 



 ГОЛЕМИТЕ СИЛИ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВАТА ВЕКА 

3. Германия 

а)  Втората германска империя – 

доминирана от Прусия 

 б) Федерален принцип на държавата, 

силен контрол на правителството  

  в)  Ориентация към глобална световна 

експанзия 



        ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ И ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО 

 Борбата на жените за избирателни права. 

Въпреки че значителната част от населението на 

западноевропейските страни в края на XIX в., повечето от 

тях жените нямали имуществени и избирателни права. 

Как си обяснихте това ? 

  



ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ И ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО 

Големите обществени трансформации в Европа през XIXв. 

Парламентарната 

демокрация доказала, че е 

един от най-добрите 

начини за прокарване на 

социални и икономически 

реформи в 

обществото.(14)В онези 

страни, където тя не била 

приета(Русия,Османската 

империя), обществата се 

намирали в състояние на 

дълбока криза и очакване 

на разрушителни 

революции 



ОПЕРАТОР  SWITCH КАТО КАЛКУЛАТОР ЗА ДИАГРАМИТЕ 

#include<iostream> 

#include<cmath> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

system(“chcp 1251>nul”); 

double a,b; 

double S,R,P,D; 

cout<<"a=";cin>>a; 

cout<<"b=";cin>>b; 

char c; 

cout<<"c=";cin>>c; 

switch(c) 

{ 

 case '+':{S=a+b;cout<<"S="<<S<<endl;};break; 

 case '-':{R=a-b;cout<<"R="<<R<<endl;};break; 

 case '*':{P=a*b;cout<<"P="<<P<<endl;};break; 

 case '/':{if(b!=0){D=a/b;cout<<"D="<<D<<endl;} 

 else cout<<„Деление на нула!\n";};break; 

 default :cout<<„Грешна операция\n"; 

 } 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 



#include<iostream> 

#include<cmath> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 int a=99; 

system("color fc"); 

system("chcp 1251>nul"); 

int c; 

char Y; 

while(a!=100) 

{ 

 cout<<"Коя точка от плана бихте искали да 

разгледате?(1,2,3,4)";cin>>c; 

 

switch(c) 

{ 

ОПЕРАТОРА SWITCH ЗА СЪЗДАВАНЕ ПЛАНА НА УРОКА 



      case 1:{cout<<"\n\nГОЛЕМИТЕ СИЛИ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ 

ДВАТА ВЕКА\n\n1. Великобритания\n\nа) Викторианска епоха - 

управлението на кралица Виктория\n\nб) Уилям Гладстон - 

либерал(1809-1898) ;Бенджамин Дизраели - консерватор(1804-

1881) \n\nв) Дейвид Лойд Джордж(1863-1945) - данъци върху 

наследствата и нетрудовите доходи\n\nг) Социална държава - грижа 

за бедните  \n\n2. Франция\n\nа) Остри проблеми\n\nб) Реформите 

пропадат\n\nв) Възход на средната класа\n\n3. Германия\n\nа) 

Втората германска империя - доминирана от Прусия\n\nб) 

Федерален принцип на държавата, силен контрол на 

правителството\n\nв) Ориентация към глобална световна 

експанзия\n"<<endl;};break; 

 

       case 2:{cout<<"\n\nПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ И ИЗБИРАТЕЛНО 

ПРАВО\n";};break; 

  

ОПЕРАТОРА SWITCH ЗА СЪЗДАВАНЕ ПЛАНА НА УРОКА 



case 3:{cout<<"\n\nСОЦИАЛНИ РЕФОРМИ И ДАНЪЧНО 

ОБЛАГАНЕ\n\nа) Защита на женския и детския труд \n\nб) Пенсии 

\n\nв)Подоходен доход";};break; 

 case 4:{cout<<"\n\nСОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА\n\n1. 

Идеи\n\n2. Социалистически интернационали \n\n3. 

Разделение:\n\nа) Реформисти \n\nб) Революционери \n\n";}break; 

 default :cout<<"Грешна операция\n"; 

} 

cout<<"\n\nИСКАТЕ ЛИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ? ";cin>>Y; 

 switch(Y) 

 { 

  case 'Y':{cout<<"\n\nПРОДЪЛЖАВАМЕ...\n"; c=0;break;}break; 

  case 'N':{cout<<"\n\nИЗКЛЮЧВАМЕ...\n";a=100;break;}break; 

  default:{cout<<"\n\nГРЕШЕН ВХОД!\n";break;}break; 

 } 

  } 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

ОПЕРАТОРА SWITCH ЗА СЪЗДАВАНЕ ПЛАНА НА УРОКА 



         СОЦИАЛНИ РЕФОРМИ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ  

a) защита на женския и детския труд 

б) пенсии 

в) подоходен данък 

 

 За работническото законодателство 
Конгресът смята, че във всички страни, където съществува капиталическо 
производство, е крайно необходимо силно законодателство, охраняващо 
интересите на труда. 

1. Максимален 8-часов работен ден. 

2. Забрана за детския труд до 14 години[…].  

3. Забрана на работата на жени във всички производства, които влияят вредно 
на женския организъм. 

4. Отмяна на нощния труд с изключение на някои, които изискват непрекъснато 
производство[…]. 

5. Най-малко 36 часа непрекъсната седмична почивка за всички трудещи се. 

                                                                       

                                                                        Из резолюция на Парижкия конгрес 

                                                                            на Втория интернационал, 1889 г.                    

                                        

 



                          СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА 

1. Идеи 

2. Социалистическите интернационали 

3. Разделението: 

        а)  реформисти 

          б)  революционери 

 



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!!! 


