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МИ 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. – V 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: 

- 40 тестови задачи, от които 30 задачи със затворен отговор и 10 с отворен; 
- писмен текст – отговор на исторически въпрос, който не трябва да надвишава 2 

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 25 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 – 3 астрономически часа. 

        Пожелаваме ви успешна работа!  
 
ПЪРВА ЧАСТ 
А. ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 
 
1. През коя епоха човекът започнал да се занимава със земеделие, да отглежда животни, 
установил се в постоянни селища и използвал съдове от глина? 
А) новокаменната      
Б) желязната 
В) бронзовата       
Г) старокаменната 
2. Първите метални оръжия и оръдия на труда били изработени от: 
А) бронз    
Б) мед    
В) желязо    
Г) кремък 
3. Най-старите земеделски култури в Европа се разпространили по долините на реките: 
А) Струма и Марица      
Б) Дунав и Волга 
В) Искър и Янтра      
Г) Осъм и Дунав 
4. Кое от твърденията НЕ е вярно? 
А) Одриското царство е основано от вожда Терес 
Б) най-силните години на Одриското царство са свързани с управлението на Котис I 
В) в средата на IV в. пр. Хр.  Македонският владетел Филип II завладява държавата на 
одрисите 
Г) въпреки силният натиск от страна на Римската империя, траките запазили своята 
независимост до идването на славяните на Балканския полуостров 
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5. Славянското божество на огъня е: 
А) Перун    
Б) Дажбог    
В) Сварог   
Г) Лада 
6. Прочетете текта и определете кой народ е описан в него: 

Тяхната прародина се намирала в Европа, между Балтийско море на север и 
Карпатите на юг. Препитавали се като ловували и обработвали земята. Почитали 
много богове. Живеели в землянки и се управлявали от племенен вожд – княз. 

А) хуни    
Б) славяни   
В) прабългари   
Г) хазари 
7. За какво се използва названието Византия? 
А) за Римската империя след ІV в., когато християнството било обявено за единствена 
религия в държавата 
Б) за Западната Римска империя по време на Великото преселение на народите 
В) за Източната Римска империя, която продължила да съществува като отделна държава 
след превземането на Рим през 476 г. от германските племена 
Г) за римските провинции на север от р.Дунав 
8. Около 632 г. хан Кубрат създава независима държава. Византийците наричат тази 
държава: 
А) Кубратова България     
Б) Стара Велика България 
В) Дунавска България     
Г) Волжко-Камска България 
9. Кой е императорът, за когото говори византийския хронист от ІX век Теофан 
Изповедник?  

“ … императорът сключил мир с тях, като се съгласил да им плаща годишен данък за 
срам на ромеите заради многото ни грехове. Защото чудно бе за близки и далечни да 
слушат, че този, който е направил свои данъкоплатци всички – на изток и на запад, на 
север, и на юг, да бъде победен от този мръсен и новопоявил се народ.” 

А) Константин IV      
Б) Юстиниан II 
В) Константин Велики     
Г) Никифор I 
10. Територията на българската държава при хан Аспарух обхваща земите между: 
А)  р. Тимок, Стара планина, Черно море и р. Днестър 
Б)  р. Тимок, р. Дунав, Черно море и р. Марица 
В)  Карпатите, р. Дон, Черно море и р.Дунав 
Г)  р. Искър, Черно море, Стара планина и р. Камчия 
11. През 718 г. хан Тервел: 
А) помага на сваления византийски император Юстиниан II да си върне престола 
Б) получава титлата кесар 
В) придобива областта Загоре - първото териториално разширение на България на юг от 
Стара планина 
Г) нанася  поражение на арабите, които по това време обсаждат Константинопол 
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12. Владетелят, който присъединява Сердика /дн. София/ към България е: 
А) хан Тервел       
Б) хан Крум   
В) хан Омуртаг      
Г) хан Маламир 
13. Коя от изброените характеристики за  хан Омуртаг НЕ е негово дело? 
А) сключва 30 годишен мирен договор с Византия 
Б) възстановява опожарената от ромеите Плиска 
В) разделя страната на области /комитати/ 
Г) разгромява държавата на франките 
14. Кой български паметник, признат за световно културно наследство, е от VІІ-VІІІ в.? 
А) Златната църква       
Б) Мадарският конник 
В) Дворецът в Плиска      
Г) Боянската църква  
15. По време на Константинополския вселенски събор от 870 г. е взето решение, 
България да има самоуправляваща се църква, оглавявана от: 
А) епископ    
В) архиепископ   
В) патриарх   
Г) екзарх 
16. Светите братя Кирил и Методий създават глаголицата през: 
А) 855 г.    
Б) 863 г.    
В) 867 г.    
Г) 885 г. 
17. Според Триезичната догма,  трите “свещени” езика са: 
а) немски, латински и гръцки     
б) гръцки, латински и славянски 
в) еврейски, гръцки и латински     
г) еврейски, латински и немски 
18. По заповед на княз Борис I в българските земи се създават две книжовни средища – 
Охрид и Плиска. Кой от учениците на Кирил и Методий застава начело на книжовният 
център в столицата? 
А) Климент    
Б) Наум    
В) Сава   
Г) Ангеларий 
19. През 893 г. е свикан църковно-народен събор, който взема важни решения за 
бъдещето на България. Кое от изброените решения НЕ е взето по време на този събор? 
А) столицата на държавата се премества от Плиска в Преслав 
Б) славянският език става официален в държавата и църквата  
В) българската корона се поверява в ръцете на княз Симеон 
Г) българската църква се въздига в ранг на патриаршия 
20. Йоан Екзарх е автор на: 
А) “Шестоднев”      
Б) “Учително евангелие” 
В) “Азбучна молитва”     
Г) “За буквите ” 
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21. Последният владетел на Първата българска държава е: 
А) цар Петър       
Б) цар Самуил 
В) цар Иван Владислав     
Г) цар Гаврил Радомир 
22. Възстановената от Асеневци българска държава е призната от Византия през 1187 г. 
Това става след като император Исак II Ангел обсажда неуспешно крепостта: 
А)Търново    
Б) Ловеч   
В) Средец    
Г) Варна 
23. Кой от българските владетели е коронясан за крал от папа Инокентий III? 
А) Калоян       
Б) Иван Асен II 
В) Константин Тих – Асен     
Г) Георги I Тертер 
24. В една от големите битки между турци и християни, намират смъртта си османският 
султан и един от балканските владетели. Това е битката при: 
А) Черномен - 1371 г.     
Б) Плочник – 1387 г. 
В) Косово поле – 1389 г.    
Г) Никопол – 1396 г. 
25. Срещу кои неприятели на България се сражава цар Ивайло? 
А) унгарци и татари      
Б) татари и византийци 
В) византийци и сърби     
Г) унгарци и византийци 
26. Прочетете текста и определете кой владетел е негов автор и за коя битка става 
въпрос: 
“ … разбих гръцката войска, а самия владетел Теодор Комнин взех в плен с всичките му 
боляри. И цялата земя от Одрин и до Драч превзех, гръцка, още и албанска и сръбска, а пък 
градовете, които се намират около Цариград, а и самият този град владееха латинците, но 
и те се покоряваха на моето царство, понеже нямаха друг цар освен мене.” 
А) цар Симеон – битката при Ахелой    
Б) цар Калоян – битката при Одрин 
В) цар Иван Асен II – битката при Клокотница   
Г) цар Михаил Шишман – битката при Кюстендил 
27. Коя от църквите е “Свети Димитър” – храмът, при чието освещаване през 1185 г. 
било обявено въстанието, довело до възстановяване на българската държава? 

 
 
 

 
 
 
 

     
 
 А)         Б)          В)    Г) 
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28. Възстановеният образ е на българския владетел: 
 

А) цар Калоян 
Б) цар Иван Асен II 
В) цар Иван Александър 
Г) цар Иван Срацимир 

 
 
 
 
 
 
 
29. Кога била превзета столицата Търново от османците? 
А)1371 г   
Б) 1393 г.   
В) 1396 г.    
Г) 1388 г. 
30. Прочетете описанието и отбележете на коя историческа личност е то: 

«Той  извършил правописна реформа и написал десетки похвални слова и жития. 
Много от книжовниците, живели по едно и също време с него го смятали за свой учител и 
духовен наставник. Той получил най-високия сан в българската православна църква. 
Организирал защитата на Търново от османците и завършил земния си път в Бачковския 
манастир.» 
А) Теодосий Търновски     
Б) Евтимий Търновски  
В) Константин Костенечки     
Г) Григорий Цамблак 
 
Б. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР 
 
31. Попълнете таблицата, като срещу посоченото събитие запишете името на владетеля, 
по време на чието управление се е случило: 
 

Събитие Владетел 
Въвеждане на общи закони за славяни и прабългари  
Приемане на Кирило-Методиевите ученици в България  
Построяване и украсяване на столицата Велики Преслав  
Официално признаване на царска титла от Византия  
Преместване на българската столица в Охрид  
В Търново възниква прочута книжовна школа  
 
32. Запишете имената на четирима български книжовници от периода ІХ-ХІV век 
а) ........................................................................................ 
б) ........................................................................................ 
в) ........................................................................................ 
г) ........................................................................................ 
 

 



 6

33. ООббяяссннееттее  ззаащщоо  ББООГГООММИИЛЛИИТТЕЕ  ссаа  ппрреессллееддввааннии  оотт  ддъърржжааввааттаа  ии  ццъъррккввааттаа:: 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  
3344..  ППооппъъллннееттее  ппррааззннииттее  ппооллееттаа  вв  ррооддооссллооввннооттоо  ддъъррввоо::  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

3355..  ППооппъъллннееттее  ппррааззннииттее  ппооллееттаа  вв  ттееккссттаа::  
ППрреезз  996677  гг..  ккнняяззъътт  ннаа  ККииееввссккаа  РРууссиияя  ....................................................................  ннааппааддннаалл  ББъъллггаарриияя..  РРууссииттее  

ппррееввззееллии  ммннооггоо  ккррееппооссттии  ппоо  рр..  ..........................................  ППррии  ввеессттттаа  ззаа  ттоовваа  ццаарр....................................................ссее  
ррааззббоолляялл,,  ссттааннаалл  ммооннаахх  ии  ссккоорроо  ппооччииннаалл..  ННооввиияятт  ббъъллггааррссккии  ццаарр........................................................((996699--997711))  ббиилл  
ппррииннууддеенн  ддаа  ссккллююччии  сс  ккииееввссккиияя  ккнняязз  ннееииззггооддеенн  ссъъююзз..  ТТооггаавваа  ввииззааннттииййссккиияятт  ииммппееррааттоорр  
................................................................................................................ооббеещщаалл  ддаа  ппооммооггннее  ннаа  ббъъллггааррииттее  ккааттоо  ннаа  ббррааттяя  ппоо  ввяярраа  
ссрреещщуу  ееззииччннииццииттее  ррууссии..  
 
36. От посочените понятия, подберете тези, които съответстват на дадените определения 
и ги запишете срещу тях: реформа; житие; племе; цивилизация; култура; поданици; 
демокрация;  хронология. 
 

 Понятие Определение 
А)  Подреждане на събитията по реда, в който са се случили 

 
Б)  Название, използвано за развитието на всички страни от 

живота на човешките общества във времето – 
политически и стопански живот, религиозни вярвания, 
изкуство и обичаи 

В)  Населението, поставено под властта и законите на 
владетеля на една държава 

Г)  Разказ за живота и делата на светец 
  
  
  

ККооммиитт  ННииккооллаа  

ИИвваанн  ВВллааддииссллаавв  

ДДааввиидд  

 

 Петър Делян 
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3377..  ППооппъъллннееттее  ппррооппууссннааттооттоо  вв  ттааббллииццааттаа::  

  
  
3388..  ННааннеессееттее  ввъъррххуу  ллиинниияяттаа  ннаа  ввррееммееттоо  ггооддииннииттее  ннаа  ссллееддннииттее  ооссннооввннии  ссъъббииттиияя  оотт  
ииссттоорриияяттаа  ннаа  ббъъллггааррссккааттаа  ццъърркквваа  ппрреезз  ССррееддннооввееккооввииееттоо::  
аа))  ССъъззддааввааннееттоо  ннаа  ссааммооссттоояяттееллннаа  ббъъллггааррссккаа  ааррххииееппииссккооппиияя  
бб))  ППррииззннааввааннее  ннаа  ббъъллггааррссккааттаа  ппааттррииаарршшиияя  оотт  ВВииззааннттиияя  
вв))  ССккллююччввааннее  ннаа  уунниияя  сс  ппааппаа  ИИннооккееннттиийй  IIIIII  
гг))  ВВъъззссттааннооввяяввааннее  ннаа  ББъъллггааррссккааттаа  ппааттррииаарршшиияя  ппоо  ввррееммее  ннаа  ВВттооррооттоо  ббъъллггааррссккоо  ццааррссттввоо  
  //ббееллеежжккаа::  --  ЗЗааппиишшееттее  ссъъббииттииееттоо  ппоодд  ллиинниияяттаа  ннаа  ввррееммееттоо..//  
  
    VVIIII                          VVIIIIII                                IIXX                                    XX                              XXII                                  XXIIII                        XXIIIIII                          XXIIVV  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3399..  ППооддччееррттааййттее  ввееррнниияя  ввааррииааннтт  вв  ииззррееччеенниияяттаа::  
аа))  ВВттоорриияятт  „„ЗЗллааттеенн  ввеекк””  ннаа  ббъъллггааррссккааттаа  ккууллттуурраа  ннаассттъъппиилл  ппррии  ццаарр  ППееттъърр//  ццаарр  ИИвваанн  
ААллееккссааннддъърр  
бб))  ППъъррввиияятт  ссллааввяяннссккии  ллееттооппииссеенн  ттрруудд  ее  „„ИИммеенннниикк  ннаа  ббъъллггааррссккииттее  ххааннооввее//  „„ИИссттооррииккииии””  
вв))  ЗЗаа  ссввееттооввнноо  ккууллттууррнноо  ннаассллееддссттввоо  оотт  ЮЮННЕЕССККОО  ее  ооббяяввееннаа  ББоояяннссккааттаа  ццъърркквваа//  ЗЗллааттннааттаа  
ццъърркквваа  
гг))  ВВ  ССввееттаа  ггоорраа  ссее  ннааммиирраа  ЗЗооггррааффссккиияя  ммааннаассттиирр//  ИИввааннооввссккиияя  ммааннаассттиирр  
дд))  ВВ  ссттееннооппииссииттее  ннаа  ББоояяннссккааттаа  ццъърркквваа  ссаа  ииззооббррааззееннии  ссеевваассттооккррааттоорр  ККааллоояянн  ии  ссъъппррууггааттаа  ммуу  
ДДеессииссллаавваа//  ццаарр  ИИвваанн  ААссеенн  ІІІІ  ии  ссъъппррууггааттаа  ммуу  ИИррииннаа  
ее))  336666  ооррииггииннааллннии  ммннооггооццввееттннии  ммииннииааттююррии  ссее  ссъъддъърржжаатт  вв  ЛЛооннддооннссккооттоо  
ееввааннггееллииее//””УУччииттееллнноо  ееввааннггееллииее””  
  
  
  

година 1040   

събитие 

В западните български 
земи с център Белград 
избухва мощно въстание 
срещу византийската власт  
 

  

личност  Георги Войтех и 
Константин Бодин Асен и Петър 
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4400..  РРааззггллееддааййттее  ввннииммааттееллнноо  ииссттооррииччеессккааттаа  ккааррттаа..    
  

  
  
  
аа))  ППооссттааввееттее  ззааггллааввииее  ннаа  ккааррттааттаа::  
......................................................................................................................................................................................................................................................................  
ААррггууммееннттииррааййттее  ссввоояя  ииззббоорр,,  ккааттоо  ииззппооллззввааттее  ииннффооррммаацциияяттаа,,  ккоояяттоо  ттяя  ссъъддъърржжаа::  
  
бб))  ......................................................................................................................................................................................................................................................................  
вв))  ......................................................................................................................................................................................................................................................................  
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ВТОРА ЧАСТ 
 
Напишете в обем до 2 страници отговор на следния исторически въпрос: 
 
  ККаакквваа  ее  рроолляяттаа  ннаа  ввллааддееттеелляя  ии  ааррииссттооккрраацциияяттаа  вв  ббъъллггааррссккааттаа  
ссррееддннооввееккооввннаа  ддъърржжаавваа??  
  
При отговора вземете под внимание следните опори: 

11..  ППооссооччееттее  ккааккввии  ттииттллии  ннооссиилл  ббъъллггааррссккиияя  ввллааддееттеелл,,  ооппиишшееттее  ззннааццииттее  ннаа  ввллаассттттаа  ии  
ззааппиишшееттее  ккаакк  ссее  ппррееддааввааллаа  ввллаассттттаа..  

22..  ККааккввии  ббииллии  ппррааввааттаа  ии  ооттггооввооррннооссттииттее  ннаа  ввллааддееттеелляя  вв  ддъърржжааввааттаа??  
33..  ККааккввии  ббииллии  ззааддъъллжжеенниияяттаа  ннаа  ааррииссттооккрраацциияяттаа  ккааттоо  ооппоорраа  ннаа  ццааррссккааттаа  ввллаасстт::  ккааккввии  

ддллъъжжннооссттии  ииззппъъллнняяввааллаа,,  ккаакк  ппооддппооммааггааллаа  ввллааддееттеелляя??  
44..  ООппиишшееттее  ооббллееккллооттоо  ннаа  ццаарряя  ии  ббоолляяррииттее..  

  
  
  
  

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО И СТАРАНИЕТО! 

 

 
 

 
ППООППЪЪЛЛВВАА      ССЕЕ    ООТТ    ККВВЕЕССТТООРРИИТТЕЕ  

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

ИИммее  ии  ффааммииллиияя  ннаа  ккввеессттоорръътт  ппррииеелл  ррааббооттааттаа                          ппооддппиисс  
 
 
 

ППООППЪЪЛЛВВАА      ССЕЕ    ООТТ    ООЦЦЕЕННИИТТЕЕЛЛИИТТЕЕ  
 
ПЪРВИ ОЦЕНИТЕЛ:........................................................... .....……………  ……………… 

ИИммее  ии  ффааммииллиияя            ппооддппиисс    ббрроойй  ттооччккии  
 

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

ИИммее  ии  ффааммииллиияя            ппооддппиисс                          ббрроойй  ттооччккии  
  
  

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

  


