МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
23 май 2012 г. – Вариант 1
Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговорите!
1. Основаната от хан Кубрат стара Велика България влиза в договорни отношения с:
А) Персия
Б) Византия
В) Франкската империя
Г) Великоморавия
2. Образуването на военноплеменни съюзи при славяните е свързано с:
А) необходимостта от съвместно обработване на земята
Б) установяване на единна данъчна система
В) налагане на обща монотеистична религия
Г) предприемане на мащабни военни акции
3. Кой процес, протичащ в българската държава, е отразен в следния откъс?
„Кан ювиги Омуртаг е от Бога владетел на земята, гдето се е родил. Обитавайки стана на
Плиска, той направил дворец на р. Туча (Камчия) и премести (там) войската си срещу
гърците и славяните...”
Из Чаталарски надпис, IX в.
А) засилване на авторитета на ханската власт
Б) децентрализация на държавното управление
В) териториално разширение на България на югозапад
Г) разширяване на славянската автономия
4. Коя е вярната хронологическа последователност на събитията?
А) приемане на християнството в България, отблъскване на арабите от българите, даване на
титлата кесар на хан Тервел
Б) избор на Преслав за столица, приемане на християнството в България, пристигане на
учениците на Св. св. Кирил и Методий в България
В) падане на българската държава под византийска власт, поява на богомилската ерес,
въстание на Петър Делян
Г) въстание на Асен и Петър, преминаване на кръстоносците на Фридрих I през българските
земи, сключване на уния с Рим
5. Кой от споменатите български владетели е сключил тридесетгодишен мир с
Византия?
А) Хан Крум
Б) Хан Омуртаг
В) Хан Пресиян
Г) Цар Симеон

6. На събора през 1235 г. в Лампсак българската църква се връща в лоното на
източното православие с ранг на:
А) Епископия
Б) Архиепископия
В) Екзархия
Г) Патриаршия
7. Появата на отшелничеството в България се свързва с името на:
А) Св. Иван Рилски
Б) Св. Климент Охридски
В) Св. Теодосий Търновски
Г) Св. Патриарх Евтимий
8. Основната външнополитическа причина за упадъка на българската държава в края
на XIII век е:
А) унията с Рим
Б) татарската хегемония
В) османското нашествие
Г) маджарските набези
9. Основен мотив в действията на хайдутите в периода XV – XVII век е:
А) отмъщение за извършена срещу тях несправедливост
Б) отхвърляне на османската власт по българските земи
В) възстановяване на българската държава
Г) привличане на вниманието на великите сили към българския национален въпрос
10. Призивът на Софроний Врачански към българите да се запишат като доброволци в
руската армия, е отправен през:
А) 1765 г.
Б) 1794 г.
В) 1804 г
Г) 1810 г.
11. В цитирания текст от Гюлханския хатишериф се защитава принципът на:
„Ако, напротив, гражданинът владее със сигурност своите имоти, тогава грижейки се
ревностно за своите работи, стремейки се постоянно да ги разширява, за да извлече поголяма полза, той увеличава в сърцето си любовта си към владетеля и отечеството”
А) общата собственост
Б) частната собственост
В) политическата свобода
Г) религиозната свобода
12. В кой ред различните видове училища са подредени хронологически според тяхното
възникване през Възраждането?
А) елино-българско, килийно, взаимно, класно
Б) килийно, елино-българско, класно, взаимно
В) килийно, елино-българско, взаимно, класно
Г) килийно, взаимно, класно, елино-българско
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13. Униатското движение на българите по време на църковната борба през
Възраждането се подкрепя от:
А) Русия
Б) Франция
В) САЩ
Г) Германия
14. През Възраждането еснафът е:
А) обединение на занаятчии
Б) дипломатическо представителство
В) обединение на пътуващи монаси
Г) съдилище в Османската империя
15. Едно от исканията, издигнати от Неофит Бозвели и Иларион Макариополски през
1844 г., е:
А) създаване на Българска екзархия
Б) създаване на автономна българска държава
В) назначаване на български владици в българските епархии
Г) откриване на първо българско светско училище
16. Кое реформено действие е предприето в Османската империя непосредствено след
края на Кримската война?
А) издаването на Хатихумаюна
Б) издаването на Гюлханския хатишериф
В) премахването на еничарския корпус
Г) премахването на военно-ленната система
17. Обединението между Вътрешната революционна организация и емигрантските
дейци в българското националноосвободително движение се постига с:
А) основаването на Добродетелната дружина през 1862 г.
Б) организирането на Втората българска легия през 1867 г.
В) организирането на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през 1868 г.
Г) провеждането на Първото общо събрание на БРЦК през 1872 г.
18. Решаващите сражения в Руско-турската война (1877 – 1878) се разгръщат при:
А) Свищов, Никопол, Видин
Б) София, Пловдив, Одрин
В) Стара Загора, Шипка, Плевен
Г) Стара Загора, Силистра, Варна
19. Либерално-демократичните принципи на Търновската конституция се изразяват в:
А) ограничаване правата на Народното събрание
Б) съсредоточаване на цялата власт в ръцете на монарха
В) забрана на монарха да представя България в международните отношения
Г) гарантиране на основните граждански свободи
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20. Първото висше училище в България – бъдещият Софийски университет – е открито
при управлението на:
А) Тодор Бурмов през 1879 г.
Б) Петко Каравелов през 1884 г.
В) Стефан Стамболов през 1888 г.
Г) Константин Стоилов през 1898 г.
21. От кой документ е даденият откъс?
„Чл. 10 В Източна Румелия има учредено Областно събрание, съставено най-вече от
избрани членове и облечено, задружно с Главний Управител, с правото да законополага
върху работи, които подлежат на неговото ведомство”
А) Органически устав
Б) Търновска конституция
В) Санстефански прелиминарен договор
Г) Ферман на Абдул Азис
22. Между кои събития протича Сръбско-българската война от 1885-1886 г.?
А) Априлското въстание и Кресненско-Разложкото въстание
Б) Кресненско-Разложкото въстание и Съединението
В) Съединението и възкачването на княз Фердинанд на българския престол
Г) обявяването на Независимостта на България и Балканските войни
23. Кой от споменатите автори започва своята творческа дейност още преди
Освобождението на България?
А) Иван Вазов
Б) Алеко Константинов
В) Пенчо Славейков
Г) Пейо Яворов
24. Белег на модернизация в българското общество в началото на XX век е:
А) рязкото намаляване на населението, живеещо в селата
Б) пълното механизиране на селското стопанство
В) електрификацията на някои градове
Г) изграждането на асфалтови пътища в селата
25. Коя от споменатите институции застава в защита на българските евреи през
Втората световна война?
А) Комисарството по еврейските въпроси
Б) Българската православна църква
В) Правителството на Богдан Филов
Г) Посолството на Германия в София
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26. Каква политическа система характеризира следният текст?
„Сегашното правителство е избрано лично от царя. Той е отговорен сега за успеха или
неуспеха му и така се счита в страната.”
Из доклад на американския пълномощен министър в София, юни 1935 г.
А) демокрация
Б) авторитаризъм
В) тоталитаризъм
Г) анархия
27. Коя идея е отразена в карикатурата?

„Президентът Уилсън поднася Обществото на народите на гълъба на мира.”
А) Обществото на народите ще се занимава само с екологични проблеми
Б) Обществото на народите e лошо изграден и неефективен инструмент за поддържането на
световния мир
В) Обществото на народите олицетворява „тоягата”, с която САЩ ще държат Европа в
подчинение
Г) САЩ ще играят водеща роля в Обществото на народите в периода между двете световни
войни
28. Кое е вярното твърдение?
А) СССР влиза във Втората световна война след Съединените щати
Б) Антихитлеристката коалиция се създава след формирането на Тристранния пакт
В) Тристранният пакт е основан преди избухването на Гражданската война в Испания
Г) България влиза във военен съюз с Германия преди избухването на Втората световна война
29. Планът „Маршал” е американска програма за:
А) военна помощ за Германия
Б) техническа помощ за Великобритания
В) финансова помощ за Европа
Г) медицинска помощ за Африка
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30. Сред държавите, поставили началото на евроинтеграцията, е:
А) Белгия
Б) Великобритания
В) Швеция
Г) Норвегия

Отговорите на задачите от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!
31. На линията на времето са представени български владетели от XIV век. Срещу
буквите в свитъка за свободните отговори запишете липсващите имена на владетели,
така че да бъде спазена хронологичната последователност на управлението им.

32. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори запишете името на
историческата личност, свързана с посоченото събитие:
А) Изготвя първия препис на История славянобългарска
Б) Създава Вътрешната революционна организация (ВРО)
В) Основава Третия интернационал (Коминтерна)
33. Срещу съответната буква в свитъка за свободни отговори запишете историческата
личност и века, свързани с посоченото събитие/факт:
А) Сключване на уния с Римската църква и международно признаване на българската
държава
Б) Създаване на първата фабрика в българските земи
В) Постигане на договорености на конференцията в Ялта
34. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори запишете подходящия
термин/понятие (репресия, катедрала, амнистия, ерес, капище, догма), което съответства
на даденото определение:
А) отклонение от основните положения в религиозно учение
Б) храм на бог Тангра
В) отмяна на наложена присъда или освобождаване от съдебна отговорност
35. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската
история:
А) династичен брак
Б) абдикация
В) ревизия на мирен договор
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36. Прочетете внимателно откъса и отговорете на поставените въпроси:
А) По повод участието на България в коя война е подписан мирният договор, от който е
откъсът?
Б) За кой мирен договор става дума и на коя дата е подписан (ден, месец, година)?
В) Кое е понятието, което се използва за финансовото обезщетение, дължимо от
България на победителите?
„Чл. 121. България признава, че като се е присъединила към Германия и Австро-Унгария,
нападателната война, която бяха почнали против съюзните и сдружените сили, е
причинила на последните загуби, които е длъжна да поправи напълно.
...
Вследствие на това България се задължава да плати сумата (...) два милиарда двеста и
петдесет милиона (2 250 000 000) франка злато...”
37. Разгледайте картата, на която са представени две очертания на българските
етнически територии от XIX в. и отговорете на поставените въпроси:
А) Според кой документ са очертанията с по-плътната черна линия и от коя година е
той?
Б) Според кой документ са очертанията, които са оцветени в бяло и от коя година е
той?
В) Кой от двата документа е ревизиран от великите сили скоро след подписването му?
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38. Разгледайте изображението и отговорете на поставените въпроси:
А) Защо българските войски се местят от една на друга граница?
Б) Какви чувства изразяват персонажите?

В свитъка за свободните отговори напишете в обем до 3 страници отговор на
историческия въпрос:
Как се развиват българо-византийските политически отношения при цар Симеон
Велики?
При отговора вземете под внимание следните въпроси:
1. При какви обстоятелства Симеон се възкачва на българския престол и къде е получил
образованието си?
2. Кои са причините за избухването и как се развива първата българо-византийска война в
началото на управлението на княз Симеон?
3. Какви са плановете на цар Симеон по отношение на Византия и Константинопол?
4. Кои са основните събития, които маркират българо-византийските отношения в периода
913-927 г.?
5. Какви са резултатите от водената от цар Симеон политика спрямо Византия?
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