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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А  
 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 28.03.2009 г. – Х КЛАС, 9.00 ЧАСА 
 
УКАЗАНИЯ  
Уважаеми ученици, 
Вашата работа на олимпиадата по история и цивилизация е писмена и анонимна. 
В работния материал на олимпиадата  са включени: 

- 50 тестови задачи, от които 30 задачи със затворен отговор и 20 с отворен; 
- писмен текст – отговор на исторически въпрос, който не трябва да надвишава 3 

ръкописни страници.  
Пропуснат или сгрешен отговор се оценява с 0 (нула) точки. 
Максималният брой точки е 100, който съответства на оценка Отличен 6.00. 
Задачата за създаване на текст по исторически въпрос се оценява с общ брой 30 точки. 
За задача със затворен отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с 
„Х”. Не се допускат задрасквания и поправки. 
По време на работа може да пишете само със син химикал. 
По време на изпита не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен 
предоставената ви изпитна бланка. 
Време за работа – 4 астрономически часа. 
 

        Пожелаваме ви успешна работа!  
ПЪРВА ЧАСТ 
А. ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 
 
1. Страните от Антантата са: 
А) Великобритания, Франция и Италия   
Б) Германия, Италия и Австро-Унгария 
В) Италия, Германия и Япония    
Г) Великобритания, Франция и Русия 
2. Страните от Тройния съюз са: 
А) Великобритания, Франция и Русия   
Б) Италия, Германия и Япония 
В) Германия, Италия и Австро-Унгария   
Г) Великобритания, Франция и Италия 
3. Посочете кое НЕ Е условие на Версайския договор: 
А) тежки репарации 
Б) Елзас и Лотарингия се връщат на Франция 
В) Германия запазва колониите си 
Г) демилитаризация на левия бряг на Рейн 
4. Договорът с Османската империя след Първата световна война е подписан на: 
А) 10 август 1920 г. в парижкото предградие Севър 
Б)  27 ноември 1919 г. в парижкото предградие Ньойи 
В) 28 юни 1919 г. в парижкото предградие Версай 
Г) 10 септември 1919 г. в парижкото предградие Сен-Жермен 
5. Версайско–Вашингтонската система от мирни договори създава условия за: 
А) защита правата на човека и националните малцинства 
Б) ускорена европейска интеграция 
В) мирно съвместно съществуване между народите 
Г) изостряне на международното напрежение и ръст на реваншизма 
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6. Каква основна цел на Обществото на народите е заложена в текста на чл. 10 от 
Устава на организацията: „Членовете на обществото се задължават да зачитат и 
поддържат срещу всяко външно нападение териториалната цялост и настоящата 
политическа независимост на всички членове... ”?   
А) да ръководи икономическото възстановяване на Европа 
Б) да гарантира запазването на мира и новия световен ред 
В) да наложи политически промени в победените държави 
Г) да гарантира правата на колониите 
7. За да се координира и контролира политиката на комунистическите партии в света 
Ленин създава: 
А) болшевишката партия     
Б) III Интернационал 
В) Коминформбюро      
Г) II Интернационал 
8. Основната цел на подписания в Париж на 27.08.1928 г. пакт “Бриан-Келог“, е: 
А) създаване на общ военен съюз и международна армия 
Б) защита на световния мир чрез поставяне на войната “извън закона“ 
В) създаване на Общ пазар и постигане на европейско икономическо единство 
Г) преодоляване на противоречията между колониите и техните метрополии.  
9. Политическите модели на кои държави в периода между двете световни войни могат 
да се определят като парламентарни демокрации? 
А) Франция, Великобритания, Чехословакия 
Б) България, Германия, Испания 
В) СССР, Испания, Франция 
Г) Италия, Португалия, Великобритания 
10. След Първата световна война Лейбъристката партия във Великобритания се 
утвърждава като: 
А) член на III Интернационал 
Б) алтернатива на Консервативната партия в управлението 
В) противник на морското надмощие на Великобритания 
Г) проводник на прогермански настроения 
11. Световната икономическа криза 1929-33 г. е определяна още като: 
А) „криза на доверието”      
Б) „криза на протекционизма” 
В) „криза на възможния предел”     
Г) „криза на свръхпроизводство” 
12. Сред основните трудности пред управлението на Народния фронт във Франция е: 
А) голямата емиграция 
Б) сблъсъкът с Германия в колониите 
В) политиката на ненамеса в Гражданската война в Испания 
Г) установяването на дипломатически отношения със СССР 
13. През периода 1936-1944 г. българският политически модел може да се определи 
като: 
А) демократичен       
Б) авторитарен 
В) тоталитарен       
Г) балкански тип фашизъм 
14. Судетската криза довежда до: 
А) изчезването на Чехословакия     
Б) съюз между Франция и СССР 
В) създаване на Антантата      
Г) войната в Северна Африка 
15. Втората световна война започва с: 
А) Аншлуса на Австрия от Германия   
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Б) анексирането на Албания от Италия 
В) нападението на Полша от Германия   
Г) нападението на Китай от Япония 
16. „Блицкриг” е название на: 
А) военна тактика за отбрана    
Б) военна тактика за нападение 
В) тактика за протакане на преговори   
Г) тактика за разузнаване 
17. Атлантическата харта от август 1941 г. е основополагащ документ на: 
А) Антихитлеристката коалиция     
Б) ООН 
В) НАТО       
Г) Тристранния пакт  
18. До 22 юни 1941 г. коя европейска държава единствена остава да се съпротивлява на 
Германия: 
А) Франция    
Б) Финландия   
В) Великобритания   
Г) СССР 
19. Тримата големи Рузвелт, Чърчил и Сталин се срещат за първи път през: 
А) октомври 1942 г. в Москва    
Б) февруари 1945 г. в Ялта 
В) януари 1942 г. във Вашингтон   
Г) ноември 1943 г. в Техеран 
20. Япония капитулира на: 
А) 2 септември 1945 г.     
Б) 9 май 1945 г. 
В) 9 септември 1944 г.     
Г) 2 август 1944 г. 
21. България подписва мирния договор с победителите във Втората световна война на: 
А) 15 септември 1946 г.      
Б) 9 май 1945 г. 
В) 10 февруари 1947 г.     
Г) 9 септември 1944 г. 
22. Проект „Манхатън” се нарича: 
А) операцията по откриване на Втория фронт 
Б) американските изследвания за създаване на атомно оръжие 
В) прекратяването на германските опити за създаване на атомно оръжие 
Г) тайните преговори между Германия и САЩ в края на ВСВ  
23. Основният извод, който може да се направи ВЪЗ ОСНОВА на информацията от 
таблицата със статистическите данни, е: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

А) ФРГ са безспорен световен лидер в търговията през 50-те години на ХХ век; 
Б) държавите от бившата хитлеристка коалиция не се възстановяват  
В) американската помощ е решаваща за възстановяването на Япония след ВСВ 

 1938 г. 1950 г. 
САЩ 125,7 224,5 
Великобритания 57,3 100 
Франция 91 149,2 
Италия 69,9 126,5 
ФРГ 57 34,8 
Япония 558 210 

Нарастване на обема на износа 
(изразено с индекси, при база 
100 през 1913 г.) 
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Г) до началото на 50-те години на ХХ век икономиката на Западна Европа се възстановява от 
пораженията, понесени вследствие от Втората световна война 
24. Феминизъм се нарича движението: 
А) за свобода и равноправие на жените 
Б) за свобода на индианците 
В) за укрепване на ролята на жената-майка 
Г) на неомъжените жени 
25. „Насилието е оръжието на слабите” и  „Няма път към мира - мирът е пътят” са 
мисли на: 
А) Мусолини       
Б) Махатма Ганди 
В) Мао Цзе Дун      
Г) Молотов 
26. Общност на нациите след Втората световна война се нарича: 
А) първоначалният проект за ООН 
Б) общността на необвързаните държави 
В) доброволното сдружение на суверенни държави, повечето от които бивши колонии на 
Великобритания 
Г) Организацията на договора от Югоизточна Азия 
27. Творчеството на кой от посочените творци НЕ е свързано със събития от Втората 
световна война? 
А) Дмитрий Шостакович 
Б) Чарли Чаплин 
В) Ерих-Мария Ремарк 
Г) Карел Чапек 
28. Първият руснак, носител на Нобелова награда за мир през 1975 г. е: 
А) Андрей Сахаров      
Б) Александър Солженицин 
В) Алексей Толстой      
Г) Никита Хрушчов 
29. Самиздат е популярното наименование на: 
А) единствено произведение на даден автор 
Б) финансиране на издаване и разпространяване на произведение от самия автор 
В) форма на независимо и тайно печатане и разпространяване главно на литература в 
условия на цензура и преследване на инакомислието 
Г) еднолично одобрение на печатните издания от съответно лице в тоталитарните държави 
30. България става член на Европейския съюз през: 
А) 1989 г.    
Б) 2007 г.    
В) 2004 г.    
Г) 1992 г. 
 
Б. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР 
31. Посочете каква е съдбата на следните държави след Първата световна война: 
Германия .............................................................................................................................................. 
Русия ................................................................................................................................................... 
Османска империя .............................................................................................................................. 
Австро-Унгария ................................................................................................................................. 
32. Посочете по ЕДНА последица от Първата световна война във всяка посочена сфера 
за Европа: 
 стопанското развитие  ........................................................................................ 
 политическото развитие  ........................................................................................ 
 обществената атмосфера    ........................................................................................ 
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 световната роля   ........................................................................................ 
 
33. Подредете в хронологически ред следните събития: 
Ред Събития  
 Издадена е първата стихосбирка на Елисавета Багряна "Вечната и святата" 
 Изстрелян е първият изкуствен спътник на земята 
 Георги Марков създава своите „Задочни репортажи” 
 Присъдена е първата Нобелова награда за мир на Анри Дюнан, основателят на 

Червения кръст 
 
34. Сравнете двете фотографии и: 
 а) посочете четири елемента, които свидетелстват за промяната в ролята на жената 
след Първата световна война (обърнете внимание на: елементи на облеклото, външен вид, 
маниери, занимание и пр.) 
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
4. ................................................................................................................................................... 
 б) запишете термина, с който се назовава тази промяна: .......................................... 

                     
Костюм за разходка от началото на ХХ в. Прочутата Коко Шанел, считана за 

родоначалничка на модата „а ла гарсон", 
1921 г. 

35. Попълнете пропуснатото: 
Изолационизъм се нарича политиката на САЩ в периода................................... и 

представлява ......................................................................................................................... 
 
36. Срещу дадените в таблицата определения, напишете понятията, които им 
съответстват: 
Понятие  Определение  
 Човек, който се противопоставя на войната, като 

средство за разрешаване на конфликти 
 Човек, който активно се противопоставя на налагано 

мислене, политика или устройство в недемократично 
общество с цензура 

 Европейска институция, в която членуват всички 
европейски държави, с изключение на Беларус 
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 Обществено достъпна международна компютърно- 
комуникационна мрежа 

37. Подчертайте излишното име в редицата и посочете признака, по който ги 
групирате: 
а) Ото фон Бисмарк, Ал. Стамболийски, Леон Блум, Невил Чембърлейн 
Признак ....................................................................................................................................... 
б) Ел Аламейн, Вердюн, Сталинград, Пърл Харбър 
Признак ....................................................................................................................................... 
38. Дайте по един конкретен пример за всеки от посочените термини: 

Термин Пример 
авторитарен режим  
„нежна революция”  
култ към личността  
глобален проблем  

 
39. Анализирайки информацията от таблицата докажете, че в периода 1933/1938 г. 
Германия усилено се готви за война 
Показатели 1933 г. 1935 г. 1938 г. 
Промишлено производство (база 100 в 1928 г.) 66 96 125 
Военни разходи спрямо общия бюджет 24% 56% 74% 
Социални разходи спрямо общия бюджет 6% 5% 3% 
Брой безработни (в млн.) 4,8 2,2 0,5 
 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
40. Посочете научния термин, с който се определя политиката, водена от Хитлер преди 
идването му на власт 
 „Той умееше така добре да злоупотребява с обещанията, дадени на всички, че в деня, 
когато взе властта, ликуването завладя най-противоположните лагери. Монархистите 
(...), немските националисти (...), индустриалците (...), дребната буржоазия (...), дребните 
търговци (...), военните (...), дори германските евреи, никой не беше особено обезпокоен”. 
Стефан Цвайг, Светът от вчера, 1942 г. 
 
........................................................... 
41. Подчертайте кои членове на Версайския договор са нарушени от Германия ПРЕДИ 
1 септември 1939 г.: 
Чл. 42. На Германия се забранява да поддържа или да изгражда укрепления, както по левия, 
така и по десния бряг на р. Рейн, на запад от линията, очертана на 50 км източно от тази 
река. 
Чл. 80. Германия признава и стриктно ще спазва независимостта на Австрия ( ...) 
Чл. 87. Германия признава пълната независимост на Полша и се отказва в нейна полза от 
всички права и вземания, които преди това са й били признати. 
Чл. 119. Германия се отказва от всички права и  вземания  в отвъдморските си територии... 
Чл. 231. Съюзените държави декларират, а Германия признава, че Германия и нейните 
съюзници са отговорни за всички загуби и всички разрушения, претърпени от съюзените 
държави. 
 
42. Прочетете внимателно откъса и отговорете на въпросите: 
„Аз прелитам над пътища, почернели от безкрайния „сироп”, който не спира да тече. 
Евакуират, казват, населението. Това вече не е вярно. То си се евакуира само. Има някаква 
безумна зараза в това масово бягство. Защото къде отиват тези скитници? Те са се 
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отправили на Юг, като че ли там има подслон и храна, като че ли там някой ще ги 
приласкае. Но на Юг има само градове, пълни до пръсване, където се спи по хангарите и 
провизиите са на изчерпване. Където и най-щедрите, малко по малко стават агресивни, 
заради абсурда на това нашествие, което бавно като кална река ги поглъща. Една 
единствена провинция не може нито да подслони, нито да нахрани Франция! 
Сент-Екзюпери, Военен пилот, 1942 г. 
а) Кое е събитието, причина за масовото преселване на французите? 
....................................................................................................................................................... 
б) От какво естество са проблемите, които то поражда? 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
43. Отговорете на въпросите: 

 
 
а) Коя е историческата личност на снимката? 
........................................................................ 
б) Кое е събитието, запечатано на снимката? 
 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 
 
 

44. Попълнете пропуснатото: 
„Окончателно решение” се нарича политиката на .............................................за 

....................................................................................................................................................... 
45. Посочете две черти на демокрацията, които могат да обосноват твърдението на 
Уинстън Чърчил: 
 „Разликата между демокрацията и диктатурата е в това, че при демокрацията, когато ти 
звъннат на вратата в 5 часа сутринта, това е млекарят.” 
а). ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
б). ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
46. Попълнете пропуснатото: 
След като воюват заедно срещу Германия, САЩ и ....................................... стават 
противници. 
Непосредствено след ВСВ една ”..........................” разделя Европа на два блока. 
САЩ предлагат помощ за възстановяването на Европа, известен като............................ 
Под натиска на ..................... страните от Източна Европа го отказват.  
Тези държави са обвързани икономически чрез създаването на ....................... 
Всеки блок се обединява и около военен съюз. САЩ създават ................., а СССР -.............. 
През 1953 г. Сталин умира. Неговият приемник  Н. Хрушчов се обявява за мирно съвместно 
съществуване. Новите отношения между двете сили се определят като „равновесие на 
страха” тъй като и двете притежават........................................ 
47. Посочете четири места на напрежение между САЩ и СССР по време на студената 
война. 
а) ................................................................................................................................................... 
б) ................................................................................................................................................... 
в) ................................................................................................................................................... 
г) ................................................................................................................................................... 
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48. Свържете посочените личности с техните действия: 
Юрий Гагарин; Едмънд Хилари и Тенсинг Норгей; Кристо Явашев; Андрей Сахаров 
Нобелова награда за мир; първи полет на човек в космоса; „опаковане” на Пон Ньоф в 
Париж 

Личност Действие 
  
  
  
  
49. Разгледайте внимателно снимките: 
б) Запишете имената на посочените личности на съответните места: Индира Ганди, майка 
Тереза, Лех Валенса, Мартин Лутър Кинг 
а) Посочете основната сфера на тяхната дейност. 

            
 
...............................           .................................     ...............................      ................................ 
.................................     .....................................      ...............................       ................................ 
.................................     .....................................      ...............................       ................................ 
50. Разгледайте картата и изпълнете задачите: 

. 
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а) Поставете заглавие на картата.............................................................................................. 
 
б) Запишете имената на две възстановени държави и на две новопоявили се държави. 
 

Възстановени държави Новопоявили се държави 
  
  
 
 
ВТОРА ЧАСТ 
Напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос: 
 

„Какви са последиците за Европа непосредствено след 
Втората световна война?” 

 
При отговора вземете под внимание следните въпроси: 

1. Какви промени настъпват в границите на европейските държави и защо? 
2. Какви промени настъпват в политическите режими на някои европейски държави? 
3. Какви трудности се изправят пред стопанското възстановяване на Европа? 
4. Какви перспективи се очертават пред стария континент през следващите 

десетилетия? 
 
 
 
 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО! 
 
 

 

  
ПП  ОО  ПП  ЪЪ  ЛЛ  ВВ  АА          СС  ЕЕ        ОО  ТТ        КК  ВВ  ЕЕ  СС  ТТ  ОО  РР  ИИ  ТТ  ЕЕ  

  
ННААЧЧААЛЛОО  ННАА  ООЛЛИИММППИИААДДААТТАА::..............................чч..    ИИЗЗППИИТТННААТТАА  РРААББООТТАА  ЕЕ  ППРРИИЕЕТТАА  ВВ::............................чч..  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    …………………………………………..  

ИИммее  ии  ффааммииллиияя  ннаа  ккввеессттоорраа  ппррииеелл  ррааббооттааттаа                      ппооддппиисс  
 
 
 

ПП  ОО  ПП  ЪЪ  ЛЛ  ВВ  АА          СС  ЕЕ        ОО  ТТ        ОО  ЦЦ  ЕЕ  НН  ИИ  ТТ  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  ТТ  ЕЕ  
 
ПЪРВИ ОЦЕНИТЕЛ:...................................................... .....……………  ……………… 

ИИммее  ии  ффааммииллиияя            ппооддппиисс    ббрроойй  ттооччккии  
 

 
ВТОРИ ОЦЕНИТЕЛ:...................................................... .....……………  ………………. 

ИИммее  ии  ффааммииллиияя            ппооддппиисс                          ббрроойй  ттооччккии  
 
 

ООББЩЩ  ББРРООЙЙ  ТТООЧЧККИИ  ––          ((ппъъррввии++ввттооррии))//22                                               
 


