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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. – VІІІ 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. Преходът от Античност към Средновековие се свързва с: 
А) раждането на Иисус Христос 
Б) преместването на столицата от Рим в Kонстантинопол 
В) създаването на Франкското кралство 
Г) Великото преселение на народите 
2. Християнската религия възниква през: 
А) І в. пр. Хр.    
Б) І в.    
В) ІІ в.    
Г) ІV в. 
3. С издаването на Миланския едикт през 313 г. християнството е обявено за 
равноправна религия от император: 
А) Теодосий І       
Б) Константин Велики 
В) Диоклетиан      
Г) Каракала 
4. Основоположник на исляма е: 
А) Абдуллах    
Б) Аллах   
В) Мохамед    
Г) Абу Бакр 
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5. С името “Новият Рим” бил наречен: 
А) Йерусалим    
Б) Константинопол   
В) Равена   
Г) Адрианопол 
6. Хан/княз Борис І приема християнството по времето на византийския император: 
А) Михаил ІІІ       
Б) Василий І Македонец 
В) Юстиниан І      
Г) Ираклий 
7. На Първия Вселенски събор като еретическо учение било осъдено: 
А) арианството      
Б) павликянството 
В) исихазмът       
Г) богомилството 
8. Мюсюлманското религиозно право се нарича: 
А) джихад    
Б) суна   
В) шериат    
Г) акран 
9. Олимпийските игри били забранени и обявени за еретически от император: 
А) Константин Велики     
Б) Юстиниан І 
В) Каракала       
Г) Теодосий І 
10. От посочените големи християнски църкви, последна по време възниква: 
А) Константинополската     
Б) Римската 
В) Антиохийската      
Г) Александрийската 
11. Първото териториално разширение на юг от Стара планина е осъществено по време 
на управлението на хан: 
А) Аспарух    
Б) Тервел    
В) Телериг   
Г) Крум 
12. Основен поминък на номадските народи е: 
А) земеделието      
Б) скотовъдството 
В) търговията       
Г) мореплаването 
13. Подчиненото положение на духовенството спрямо светската власт, известно като 
„имперска църква”, се отнася до статута на църквата в: 
А) германските земи       
Б) Рим 
В) Англия        
Г) Франция 
14. Според Триезичната догма, християнското учение НЕ може да се проповядва на: 
А) староеврейски   
Б) славянски    
В) гръцки   
Г) латински 
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15. Иконоборската политика е свързана с управлението на император: 
А) Юстиниан І           
Б) Никифор І            
В) Лъв ІІІ Сириец   
Г) Василий ІІ 
16. От посочените термини кой НЕ е свързан с монетосеченето? 
А) номизма    
Б) солид    
В) денарий   
Г) индикт 
17. Ислямът възниква през: 
А) V в. на Балканския полуостров     
Б)VІ в. на Пиринейския полуостров 
В)VІІ в. на Арабския полуостров     
Г) VІІІ в. на Арабския полуостров 
18. Първото българско царство просъществувало в периода: 
А) 681-1018 г.               
Б) 681-1040 г.   
В) 665-1187 г.   
Г) 681-1014 г. 
19. По отношение на българската държава, първата половина на ІХ в. се 
 характеризира с: 
А) въвеждане на монетосеченето    
Б) развитие на процеса на централизация 
В) начало на вътрешно-политическа криза 
Г) поява и разпространение на богомилството 
20. За коя от изброените религии Йерусалим НЕ е свещен град? 
А) ислям   
Б) юдаизъм         
В) индуизъм    
Г) християнство 
21. Българският църковен въпрос е решен на събор в Константинопол през: 
А) 864 г.    
Б) 865 г.    
В) 870 г.   
Г) 917 г. 
22. Брюге е един от значителните градски центрове във: 
А) Фландрия    
Б) Англия   
В) Испания   
Г) Киевското княжество 
23. За поход към Светите места, на събор в гр. Клермон, през 1095 г. призовава папа: 
А) Инокентий ІІІ   
Б) Григорий Х   
В) Урбан ІІ   
Г) Николай І 
24. Симеоновият дворец в Преслав е описан от Йоан Екзарх в: 
А) „ Небеса”       
Б) „Азбучна молитва” 
В) „Проглас към евангелието”    
Г) „Шестоднев” 
25. Манастирът Клюни е създаден в графство Френска Бургундия през: 
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А) ІХ в.    
Б) Х в.     
В) ХІ в.   
Г) ХІІ в. 
 
26. Кое НЕ се отнася до управлението на хан Крум? 
А) създава първите писани закони 
Б) разширява териториите на държавата 
В) поставя началото на централизацията 
Г) свиква антибогомилски събор 
27. Стратегът е: 
А) градоначалник 
Б) ревностен християнин 
В) идолопоклонник 
Г) военен командир и граждански управител на тема 
28. През 1040 г. срещу византийската власт избухва въстание, начело с: 
А) Георги Войтех      
Б) Петър Делян 
В) Никулица       
Г) Нестор 
29. Константинопол е завладян през 1204 г. в резултат на: 
А) Първия кръстоносен поход    
Б) Третия кръстоносен поход 
В) Четвъртия кръстоносен поход    
Г) Осмия кръстоносен поход 
30. Арабският учен Ибн Сина, познат като Авицена, постига успехи в областта на: 
А) медицината      
Б) математиката 
В) литературата      
Г) географията 
 
Б. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР 
 
31. Запишете историческите личности, свързани с посочените събития/факти: 

Събитие/факт Личност 
Римски император, разделил през 395 г. империята между 
синовете си Аркадий и Хонорий 

 

Хунски вожд, претърпял поражение в битката при 
Каталунските поля 

 

Български владетел, създател на Дунавска България  
Франкски крал, коронясан за император през 800 г.  
Великоморавски княз, приел Св.св. Кирил и Методий  
Византийски император, създал първите теми  
32. От посочените понятия, подберете тези, които съответстват на дадените определения 
и ги запишете срещу тях: целибат, севастократор, скрипторий, евхаристия, дофин, 
миниатюра, ротонда, цитадела: 
 

Понятие/термин съдържание 
 Титла на френския престолонаследник 
 Обет за безбрачие 
 Ателие, в което се съставят, преписват и украсяват книги 
 Крепост в чертите на града, оградена със стени 
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33. Прочетете описанието на обучението на бъдещия рицар Тристан от романа “Тристан 
и Изолда”, ХІІ в. и отговорете на въпросите: 
 “На седем години Тристан беше поверен на добрия оръженосец Горневе, който го 
научи да си служи с копие, сабя, щит и лък, ... да прескача с един скок най-широките ровове, 
да мрази всяка лъжа и всяко предателство, да помага на бедните. Научи го също да пее, да 
свири на арфа, да ловува...” 
а) Какво включва военното обучение на рицаря? ........................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 
б) Посочете изискванията на рицарския морал............................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
в) Какви артистични умения трябва да притежава рицарят? ................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
34. Обяснете съдържанието на понятието схизма и дайте пример от средновековната 
история. 
а) ..................................................................................................................................................... 
б) Пример: .................................................................................................................................... 
 
35.  Попълнете пропуснатото в таблицата: 

Титла  Личност  Държава  
Княз  Киевска Русия 

 Телериг България 
 Хлодвиг  

Император Константин ІV Погонат  
Цар  България 

 
36. С кой исторически факт е свързан произходът на съвременното схващане за 
„вандализъм”?...................................................................................................................................... 
 
37. През първата половина на VІІІ в. се провеждат две битки от решаващо значение за 
историческото развитие на Европа: при Поатие и край Константинопол. Запишете: 
а) Имената на владетелите, чиито армии извоюват победи: 
...................................................................... и ........................................................... 
б) кое е общото между двете сражения: 
..................................................................................................................................... 
 
38. Посочете откъде идва популярното име на обособената като отделна държава 
Източна Римска империя: 
.................................................................................................................................................................. 
 
39. Крал Хлодвиг превръща Лутеция в главна резиденция на Меровингската династия. 
Запишете съвременното име на града: .......................................................................................... 
 
40. Посочете кого почита православната църква като Св. Седмочисленици. 
.................................................................................................................................................................. 
 
41. Прочетете представения откъс от документ и запишете: 

„  Авитохол живя 300 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена [в годината на]  
змията – дилом, [месец] девети – твирем..... 
   Курт управлява 60 години. Родът му Дуло. А властта му е дадена [в годината на] 
вола – шегор, [месец] трети – вечем. 
   Безмер 3 години. Родът на този – Дуло. А властта му е дадена ... 
   Тези 5 князе управляваха княжеството на отвъдната страна на Дунава 515 години с 
остригани глави. А след това дойде отсам Дунава Исперих княз.... 



 6

   Есперерих княз 61 година. Родът му Дуло. . А властта му е дадена [в годината на] 
тигъра – верени, [месец] първи – алем. 
   Тервел 21 години. Родът му Дуло. . . 

            Севар 15 години. Родът му Дуло......”. 
 
а) Кой израз в текста показва, че между Старата Велика България и ханството на 
Аспарух съществува приемственост? 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
б) С какво име е известна тази летопис?......................................................................................... 
 
42. Запишете представените на схемата функции на църквата в средновековното 
общество. 
                                                                        

                                                                                    а) ..........................................................................             

                                                                                    б) .........................................................................    

                                                                                    в) ......................................................................... 

                                                                                    г) ......................................................................... 

                                                                                    д) .........................................................................              

                                                                                    е) .........................................................................              

 

 

 

 

                

 
 
 
 
 
43. Запишете името на документа: 
“1. Вярваме в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и 
невидимо; 2. И в един Господ Иисус Христос, Божия син, единородния, Който е роден от 
Отца преди всички векове...; 8. И в Духа Свети, Господа, Животворящия, Който от Отца 
изхожда, Комуто се покланяме...” 
...................................................................................................приет на Никейския събор (325 г.) 
 
 
44. Попълнете в таблицата в съответната колона изброените задължения: военна 
помощ; съдебна защита; финансова помощ за плащане на откуп и участие в 
кръстоносен поход; военна защита; феод. 
 

Васалът осигурява на своя сеньор: Сеньорът осигурява на своя васал: 
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45. Разгледайте църквите, показани на снимките, които са представителни за два 
архитектурни стила, характерни за Средновековието – романски и готически. 
Попълнете таблицата. 

                               
 
Сен Северин, Белгия      Реймс, Франция 
      

Характеристики Сен Северин, Белгия Реймс, Франция 
Височина   
Прозорци   
Естествено осветление   
Външна украса   
Архитектурен стил   
 
46. Разгледайте внимателно гравюрата и запишете каква дейност е изобразена? 

 
 
  
                                  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отговор: 
              
............................................................... 
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47. Запишете с цифри коя година е 2009 г.  според мюсюлманското летоброене: 
............................................................................................................................................................... 
 
48. Запишете имената на четирима европейски владетели, управлявали през ІХ век: 
а) .................................................................. 
б) .................................................................. 
в) .................................................................. 
г) .................................................................. 
 
49. Прочетете текста и отговорете на въпросите към него: 
 “Флоренция наброяваше тогава около 25 000 мъже годни да носят оръжие, на 
възраст между 15 и 70 години, всички граждани. Според количеството хляб, необходим на 
града всеки ден, можеше да се предположи, че във Флоренция има около 90 000 гърла. Средно 
1500 чужденци, пътешественици и войници, пребивават във Флоренция. Църквите, които се 
намираха тогава във Флоренция и околностите бяха 110. Работилниците за обработка на 
вълна бяха повече от 200 и те произвеждаха между 70 000 и 80 000 топа плат, на стойност 
1 200 000 златни флорина, от които повече от 1/3 отиваха за надници; повече от 30 000 
души преживяваха от това.” 
Из “Хроники”, Джовани Вилани (1276-1348)  
 
а) В коя съвременна държава се намира Флоренция? ............................................................... 
б) Коя е основната занаятчийска дейност в града? ..................................................................... 
в) Подчертайте изречението, което показва богатството на града. 
 
50. Разгледайте картата и изпълнете задачите: 
а) Попълнете пропуснатото: 
През .......... г. с ........................................................ договор, внуците на Карл Велики разделили 
.................................................... империя. 

 
                                                      
б) Със съответните цифри 
в кръгчетата отбележете 
владенията на Карл 
Плешиви (1), Лотар (2) и 
Людовик Немски (3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
в) Поставете заглавие на картата .............................................................................................. 
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ВТОРА ЧАСТ 
 
Напишете в обем до 3 страници отговор на следния исторически въпрос: 
 

Как се заражда кръстоносното движение и какви са резултатите от него? 
 
При отговора си вземете под внимание следните въпроси: 
 
1. Кои са причините за появата на идеята за „свещена война на кръста срещу 

полумесеца”? 
2. Какви са целите на кръстоносните походи? 
3. Какво знаете за събора в Клермон? 
4. Кога се провеждат, кой организира и ръководи Първия и Четвъртия кръстоносен 

поход? 
5. Какви са резултатите и последиците от кръстоносното движение? 
 
 

 
 
 

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                                                                                              

   


