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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. – VІ 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. Българското възраждане протича през:  
А) ХVІІ-ХVІІІ век       
Б) ХVІІІ – ХІХ век  
В) ХVІІІ - ХХ век       
Г) ХVІІ – ХІХ век  
2.  Отбележете вярното твърдение за стопанските промени: 
А) земеделските стопанства в Османската империя се наричат  фабрики 
Б) навлизането на научните открития и машините в производството се нарича индустриална 
революция 
В) машинното предприятие в Османската империя се нарича  чифлик 
Г) сдружението на чираците от всички занаяти се нарича еснаф 
3. Коя от посочените сгради НЕ се е появила за първи път през епохата на Българското 
възраждане?  
А) фабрика        
Б) училище 
В) читалище        
Г) манастир  
4. Първото българско взаимно училище има за главен учител: 
А) Неофит Бозвели през 1846 г. в Пловдив  
Б) Васил Априлов през 1840 г. в Плевен 
В) Неофит Рилски през 1835 г. в Габрово   
Г) Анастасия Тошева през 1849 г. в Пазарджик 
5. Кое твърдение се отнася до класните училища?                                                       
А) дават по-модерни знания от гимназиите 
Б) не дават знания, надвишаващи  тези на взаимните училища 
В) дават знания, надвишаващи  тези на взаимните училища 
Г) по-напредналите ученици преподават на начинаещите 
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6. В периода 1870-1913 г. седалището на Българската екзархия се намира в: 
А) Цариград    
Б) София     
В) Търново    
Г) Пловдив 
7. Посочете вестника, който е издаван през Възраждането:    
А) „Земеделско знаме”     
Б) „Български орел” 
В) „Мир”       
Г) „Стандарт” 
8. За коя историческа личност се отнася текстът? 
     „Роден е в Елена. Учил в местното килийно училище. През 1832 г. приел монашество в 
Хилендарския манастир. Станал авторитетен водач на църковно-националното движение. 
Заради молбите му до султана и ролята му във Великденската акция е изпращан на заточение 
в Света гора и Мала Азия”.   
А) Паисий Хилендарски     
Б) Неофит Рилски 
В) Неофит Бозвели      
Г) Иларион Макариополски  
 
9. На кого принадлежат думите:  
„Но ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем напълно свободни в земята ни, …ще 
имаме едно знаме на което ще пише:свята и чиста република”: 
А) Васил Левски       
Б) Любен Каравелов 
В) Георги Раковски       
Г) Георги Бенковски 
10. Българският революционен централен комитет е създаден през: 
А) 1861 г. в Браила       
Б) 1869 г. в Букурещ 
В) 1870 г. в Белград      
Г) 1872 г. в Галац 
11. Идеята за създаване на комитетска мрежа вътре в страната за подготовка на въстание, 
принадлежи на:  
А) Петко Каравелов      
Б) Георги Раковски  
В) Васил Левски      
Г) Любен Каравелов  
12. Априлското въстание избухва през:  
А) 1875 г.     
Б) 1876 г.     
В) 1878 г.     
Г) 1877 г.  
13. През Руско-турската война (1877-1878 г.) Българското опълчение участва в боевете 
при:                               
А) Плевен    
Б) Никопол    
В) Шипка    
Г) София 
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14. Съгласно Търновската конституция законите се изработват от:  
А) Владетеля        
Б) Съда 
В) Правителството       
Г) Народното събрание  
15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за Търновската конституция: 
А) тя гарантира всеобщо избирателно право за мъжете, навършили 21 години 
Б) тя защитава неприкосновеността на личността и частната собственост 
В) тя позволява всеки човек да бъде наказан без присъда 
Г) тя провъзгласява България за конституционна монархия 
16. Съединението на Източна Румелия с Княжество България е извършено на:  
А) 6 септември 1908 г.      
Б) 22 септември 1885 г. 
В) 6 септември 1908г.      
Г) 6 септември 1885 г.  
17. Управление, което зачита правата и свободите на гражданите се нарича:  
А) авторитарно    
Б) демократично    
В) олигархично       
Г) тоталитарно  
18. Кое от следните твърдения за управлението на Стефан Стамболов като министър-
председател на България  НЕ Е вярно?  
А) България изпада под силното влияние на Русия  
Б) провежда се политика на ускорена модернизация на страната във всички области  
В) нараства стопанското сътрудничество между България и страните от Западна Европа 
Г) извоювани са разрешения за български владици в Македония 
19. Водачи на Вътрешната македоноодринска организация са: 
А) Дамян Груев, Екзарх Йосиф, Радко Димитриев 
Б) Стефан Стамболов, Димитър Попгеоргиев, Натанаил Охридски 
В) Захари Стоянов, Продан Тишков, Данаил Николаев 
Г) Дамян Груев, Гоце Делчев, Яне Сандански 
20. За кой български политик и държавник се отнася текстът? 
     „Той е роден в Пловдив. Учи в прочутия „Робърт колеж” в Цариград и следва право в 
Германия и Франция. Един от лидерите на консерваторите в Учредителното събрание. 
Създател на Народната партия, с която управлява страната в периода 1894-1899”.   
А) Стефан Стамболов      
Б) Петко Каравелов 
В) Тодор Бурмов       
Г) Константин Стоилов 
21. На 22 септември 1908 г.:  
А) в столицата е извършен военен преврат  
Б) Русия скъсва дипломатическите си отношения с България  
В) е обявена независимостта на България  
Г) избухва Кресненско-Разложкото въстание  
22. Коя от посочените държави НЕ участва в Балканския съюз: 
А) Сърбия     
Б) Румъния    
В) Гърция    
Г) България  
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23. Главната тежест на Балканската война: 
А) се поема от сръбската армия 
Б) се разпределя по равно между съюзниците      
В) пада върху българската армия 
Г) се поема от гръцките и сръбските войски в Македония 
24. Междусъюзническата война води до: 
А) огромни загуби на български земи и население   
Б) нарастване авторитета на България в света 
В) националното обединение на България 
Г) избухването на Първата световна война 
25. Тройният съюз включва: 
А) Англия, Франция и Русия      
Б) Сърбия, Румъния и Гърция 
В) Германия, Австро-Унгария и Италия    
Г) Германия, Италия и Япония 
26. На 9 юни 1923 г. в София е: 
А) открит Народния театър 
Б) извършен военен преврат срещу управлението на БЗНС 
В) създаден Народния блок 
Г) подписана е спогодба с Югославия 
27. Изберете вярното значение на думата „амнистия”:  
А) политическо средство за управление с насилие 
Б) пълно или частично освобождаване от наказание на осъдени лица 
В) телесни наказания, прилагани от полицейските служби 
Г) нападение срещу някого с политическа цел 
28. Правителството на Андрей Ляпчев: 
А) внася успокоение в българското общество   
Б) отменя Търновската конституция 
В) забранява политическите партии    
Г) подписва Ньойския договор 
29. Антантата е военен съюз: 
А) който излиза победител в Първата световна война 
Б) към когото се присъединява България по време на Първата световна война 
В) който участва във Втората световна война 
Г) който подписва Букурещкия мирен договор с България 
30. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за участието на България във Втората световна 
война: 
А) запазва неутралитет в началото на войната 
Б) не воюва на страната на Антихитлеристката коалиция срещу нацистка Германия 
В) обявява война на САЩ и Великобритания 
Г) запазва дипломатическите си отношения със СССР по време на войната 
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Б. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР 

 

31. Попълнете таблицата: 

 Събитие Година Личност 
Организиране на Първа българска легия   
 1840 г. Анастасия Димитрова 
 1893 г. Дамян Груев 
Издаването на „Рибния буквар”   
 29.ХІ.1919 г.  
 5.VІІ.1879 г. Тодор Бурмов 
Скъсване на отношенията с Русия 1886 г.  
 
32. Поставете името на личността, съответстващо на нейната характеристика: 
 

Характеристика Личност 
Председателят на революционния комитет в Копривщица, 
обявил началото на Априлското въстание.  

 

Български будител написал „История славянобългарская”. 
 

 

Лидер на Демократическата партия, при чието управление е 
обявена българската независимост.  

 

Лидер на българската национална революция, талантлив 
журналист и поет, който преминава с четата си р.Дунав, 
като завладява австрийския кораб „Радецки”.  

 

Български владетел, при който България се включва във 
Втората световна война. 

 

 
33. Попълнете пропуснатото  в текста:                                                                      

През 1920 г. е сформирано самостоятелно правителство на ......................., което 
предприема важни реформи. Целта е да се защитят безимотните и малоимотни 
................................ Въвежда се т.нар. ......................................................., която задължава 
младежите и девойките да полагат безплатен общественополезен труд. 

 
34. От посочените понятия, подберете тези, които съответстват на дадените определения и 
ги запишете срещу тях: реформа; атентат; светско образование; опозиция; диктат; корупция; 
ферман; оставка 
 

 Понятие Определение 
А)  Злоупотреба с властта, използване на държавна служба за 

лични материални облаги. 
Б)  Получаване на знания, които не се влияят от религията, а са 

основани на научни постижения и са свързани с практическата 
дейност на човека. 

В)  Преобразование, нововъведение в дадена област от живота 
(икономика, култура, управление и др.) 

Г)  Политически партии и организации, които се противопоставят 
на управляващата партия. 
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35. Запишете в съответната колона (писатели, художници, политици) всяко от посочените 
имена: Драган Цанков, Иван Вазов, Петко Каравелов, Иван Мърквичка, Алеко Константинов, 
Елин Пелин, Ярослав Вешин, Стефан Стамболов, Вл. Димитров - Майстора, Александър 
Стамболийски, Йордан Йовков, Александър Цанков 
 

Писатели Художници Политици 
   
   
   
   
   

 
36. Запишете названието, което отговаря на съответното твърдение: 
 
Област на Балканския полуостров, превърнала се в „ябълката на 
раздора” между Сърбия, Гърция и България 

 

Крепост в Източна Тракия, която мнозина смятали за непревземаема и 
където за първи път българите използват авиацията  за бомбардиране 

 

Място, близо до Цариград, където е спряно българското настъпление 
по време  на Балканската война, поради прибързана заповед на цар 
Фердинанд 

 

Град на Мраморно море, в който през 1878 г. Русия подписва мирен 
договор с победената Османска империя, име, станало символ на 
националното ни обединение 

 

Град в Гърция, в който България подписва своята капитулация по 
време на Първата световна война 

 

Държава, основна сила в Централните сили, която и през двете 
световни войни е съюзник на България 

 

 
37. Конструирайте линия на времето и нанесете върху нея годината на: Съединението на 
Източна Румелия с Княжество България; Априлското въстание; Ньойският договор; 
Санстефанският мирен договор; Илинденско-Преображенското въстание; Началото на 
Балканската война;  Берлинският договор. 
//ббееллеежжккаа::  --  ЗЗааппиииишшееттее  ссъъббииттиияяттаа  ннаадд  ллиинниияяттаа  ннаа  ввррееммееттоо//  
 
 
 
 
  
1870 г. 
                                2 см = 10 г. 
 
 
38. Прочетете документа и отговорете на въпросите след него: 

„Едно необходимо учреждение е Народната библиотека в София, основана още от 1879 
г. [...] Библиотеката на Спиридон Палаузов, която [...] се купила 1879 г. от правителството, и 
особено многочислените и драгоценните дарове, събрани в Русия [...], се основава на това 
наше народно книгохранилище. В началото на 1881 г. библиотеката имаше 8 789 томове. Тази 
година (1882) с помощта на една бюджетна сума от 15 000 лева, захвана се едно 
систематическо допълване на библиотеката с големи покупки, направени в книжарските 
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складове по Европа. Главната цел при това беше да се съберат: 1. всички неща, които се 
отнасят до България и въобще до Балканския полуостров, и 2. всичките по-славни съчинения 
по всичките клонове на науката, както и класическите съчинения на всичките народи. Купиха 
се досега ... две хиляди томове. Между другите подаръци и придобивки на първо място стои 
библиотеката на покойния Любен Каравелов с 820 томове, придобити по завещание…” 
 
Из К. Иречек, Главно изложение до Н. В. Княза върху положението на учебното дело в Княжество 
България. 
 
а) Запишете името на българския княз, за когото е изготвена информацията................................ 
б) Кога е основана Народната библиотека?....................................... 
в) Как се набират книги за фонда на библиотеката?.................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………  
г) Изчислете с колко тома разполага Народната библиотека през 1882 г. 
…………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
39. Под всяко от изображенията напишете името на личността, която разпознавате: 

 

       

 

                     

 

                                                                

 

 
 

 
а).......................................          б).......................................               в) ..................................... 
 
 
 
 40. На контурната карта „Българските земи през Възраждането”: 
а) Подчертайте родното място на Паисий Хилендарски 
б) Отбележете градовете, в които са открити първото българско светско училище и първото 
девическо училище с - Х 
в) Отбележете седалището на Българската екзархия - ▲ 
г) Посочете центровете на българската революционна емиграция -  ● 
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ВТОРА ЧАСТ 
Напишете в обем до 2 страници отговор на следния исторически въпрос: 
 

В какво се състои  етническото и религиозно многообразие 
на българското общество през ХІХ век? 

 
При отговора коментирайте картината на Иван Мърквичка „Пловдивски пазар”,  като 

вземете под внимание следните опори: 
 

1. Опишете пазара: сградите, които са изобразени на преден и заден план; стоките, които се 
продават.  
2. Разпознайте по облеклото представители на различни етнически общности и опишете един от 
тях. 
3. Дайте примери за традиционно и модерно облекло. Опишете по един от тях. 
4. Какво е впечатлило един чужденец в атмосферата на българския град и начина на 
съжителство  между различните общности? 
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО И СТАРАНИЕТО! 
 

 
 

 
ППООППЪЪЛЛВВАА      ССЕЕ    ООТТ    ККВВЕЕССТТООРРИИТТЕЕ  

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