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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. – ІХ 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. Mореплавателят, който пръв достига най-южната точка на Африка, нос Добра 
надежда, е:  
А) Америко Веспучи      
Б) Васко да Гама 
В) Фернандо Магелан     
Г) Бартоломео Диас 
2. В коя държава Улрих Цвингли разпространява идеите на Реформацията: 
А) Германия   
Б) Чехия   
В) Швейцария   
Г) Франция 
3. Нантският едикт на крал Анри IV от 1598 г.: 
А) поставя началото на Реформацията във Франция 
Б) забранява Протестантството във Франция 
В) обявява религиозните свободи – протестантите имат равни права с католиците 
Г) поставя началото на изселването на хугенотите от Франция 
4. Видният френски мислител Франсоа Волтер поддържа кореспонденция с: 
А) Екатерина II   
Б) Елизабет I    
В) Петър I   
Г) Луи XIV 
5. Характерна черта на просветения абсолютизъм е: 
А) действа конституция, която ограничава властта на монарха 
Б) парламентът има по-големи правомощия от краля 
В) обявено е равенство на всички съсловия в държавата 
Г) монархът е пълновластен господар, но провежда успешни политически, културни и 
стопански реформи 
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6. Договорът от Карловац от 1699 г. отразява: 
А) победа на Русия над Швеция и постигане на руски излаз на Балтийско море 
Б) победа на Англия над Холандия и утвърждаване на английското морско господство 
В) победа на Свещената лига над Османската империя и първи териториални загуби на 
султана в Европа 
Г) край на религиозните войни в Европа 
7. Борбата на „гьозите” срещу испанското господство е подкрепена от: 
А) Англия    
Б) Венеция    
В) Австрия    
Г) Полша 
8. „Дългият парламент” в Англия е разпуснат от: 
А) Джеймс I    
Б) Чарлз I   
В) Оливър Кромуел    
Г) Чарлз II 
9. Американският град, в който започват първите протести срещу английските 
колониални власти е: 
А) Филаделфия   
Б) Бостън   
В) Ню Йорк    
Г) Йорктаун 
10 Кой от споменатите дейци на Френската революция е сред авторите на 
„Декларацията за правата на човека и гражданина”: 
А) Дантон    
Б) Марат   
В) Лафайет    
Г) Робеспиер 
11. Как се нарича парламентът във Франция, избран след свалянето на Луи XVI от 
престола през 1792 г.: 
А) Генерални щати      
Б) Учредително събрание 
В) Законодателно събрание     
Г) Конвент 
12. Наполеон I слага край на режима на Директорията и е провъзгласен за Първи 
консул през: 
А) 1798 г.    
Б) 1799 г.    
В) 1802 г.   
Г) 1804 г. 
13. Създаденият през 1815 г. „Свещен съюз” включва следните държави: 
А) Австрия, Русия, Полша      
Б) Австрия, Венеция, Русия 
В) Австрия, Русия, Прусия      
Г) Австрия, Русия, Англия 
14. Движението на декабристите е породено от желанието за: 
А) демократизиране на Русия 
Б) издигане на Русия във водеща военна сила в Европа 
В) решаване на Източния въпрос и установяване на руски контрол над Проливите 
Г) отвоюване на завзетите от Наполеон I руски територии 
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15. Тезата, че държавата трябва да гарантира равни права на своите граждани, но 
същевременно не трябва да се намесва в икономическия и обществения живот е 
характерна за: 
А) консерватизма       
Б) либерализма 
В) социализма       
Г) анархизма 
16. Джеймс Уат изработва парната машина през: 
А) 1735 г.    
Б) 1753 г.    
В) 1775 г.    
Г) 1814 г. 
17. Общогерманският парламент от 1848 г., чиято цел е създаване на обединена 
Германия, е свикан в: 
А) Берлин     
Б) Хайделберг   
В) Мюнхен   
Г) Франкфурт 
18. Хабсбургите успяват да запазят целостта на Австрийската империя през 1848-1849 г.: 
А) използвайки единствено собствената си армия 
Б) със значителна руска военна помощ 
В) чрез приемането на дуалистичния компромис и създаването на Австро-Унгария 
Г) с подкрепата на германската армия 
19. Коя от споменатите държави НЕ участва в Кримската война (1853-1856 г.) 
А) Прусия        
Б) Австрия   
В) Сардинското кралство (Пиемонт)    
Г) Франция 
20. Кога избухва гръцкото въстание, подготвено от „Филики етерия”: 
А) 1804 г.    
Б) 1814 г.   
В) 1821 г.    
Г) 1829 г. 
21. Основателят на т. нар. „Атонска академия” от 1753 г. е: 
А) Евгениос Вулгарис     
Б) Адамантиос Кораис 
В) Доситей Обрадович     
Г) Ригас Велестинлис 
22. Еничарският корпус е ликвидиран през 1826 г. от султан: 
А) Ахмед III    
Б) Селим III   
В) Махмуд II   
Г) Абдул Хамид II 
23. Гюлханският хатишериф е издаден през: 
А) 1807 г.    
Б) 1839 г.     
В) 1856 г.   
Г) 1876 г. 
24. Първата печатна книга на новобългарски език – „Неделник” на Софроний 
Врачански – е издадена през: 
А) 1794 г.    
Б) 1804 г.    
В) 1806 г.   
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Г) 1809 г. 
25. Първото светско българско училище е открито в Габрово по инициатива на: 
А) Петър Берон      
Б) Константин Фотинов 
В) Найден Геров      
Г) Васил Априлов 
26. Обединението на Германия, провъзгласено през 1871 г., е резултат на: 
А) общогерманска революция, довела до ликвидирането на властта на отделните монарси 
Б) мирни дипломатически комбинации на пруския канцлер Бисмарк 
В) три последователни войни които води Прусия с Дания, Австрия и Франция 
Г) договорености между великите сили 
27. Първата столица на обединена Италия е: 
А) Флоренция    
Б) Торино    
В) Неапол   
Г) Палермо 
28. Войната между Севера и Юга в САЩ е предизвикана от: 
А) големи робски въстания, обхванали южните щати 
Б) съперничество в овладяването на Запада 
В) напускането на съюза от южните щати и обособяването им в отделна конфедерация 
Г) намесата на външни сили (Великобритания и Франция) 
29. Втората българска легия е създадена през: 
А) 1862 г.    
Б) 1866 г.    
В) 1867 г.   
Г) 1869 г. 
30. Кой издава вестник „Дунавски лебед”: 
А) Георги Раковски      
Б) Любен Каравелов 
В) Иван Касабов      
Г) Христо Ботев 
 
Б. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР 
 
31. Подредете в хронологическа последователност следните събития: 
Последователност Събитие 
 Кромуел става лорд-протектор на Англия 
 избухва Тридесетгодишната война 
 провъзгласено е обединението на Германия 
 убит е президентът Ейбрахъм Линкълн 
32. Избройте четири въоръжени конфликта, свързани с т. нар. Източен въпрос: 
а)................................................................................................................................................ 
б)................................................................................................................................................ 
в)................................................................................................................................................ 
г)................................................................................................................................................ 
 
33. Попълнете таблицата според художествения стил към който принадлежат 
изброените творци: Жан-Батист Люли, Жорж Санд, Пиер Корней, Фредерик Шопен 

Класицизъм Романтизъм 
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34.Посочете имената на исторически личности, свързани със съответните събития: 
Събитие Личност 

Създаване на Холандската република  
Освобождаване на испанските колонии в 
Латинска Америка 

 

Въстание на унгарците от 1848  
Първият български екзарх  

 
35.Срещу дадените в таблицата определения напишете понятията, които им 
съответстват: 
Определение Понятие 
Основен законодателен документ, определящ правомощията на 
държавните институции, а също свободите и правата на 
гражданите 

 

Развитие на промишленото производство в дадена икономика  
Движение за премахване на робството в САЩ  
Напускане на част от населението на дадена страна по 
религиозни, политически или икономически причини 

 

 
36. Попълнете пропуснатото: 

Танзиматът представлява.............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
 
37. Попълнете пропуснатото: 

В българското националноосвободително движение Комитетът на старите е................ 
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
38.Напишете имената на показаните исторически личности: 

                     
 
а).............................    б)...............................    в) ...........................        в)................................. 
39.Отбележете с какво събитие или произведение са свързани следните личности: 
 

               
 
а)...............................    б)  ..............................  в) ................................       г) ................................ 
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40. Подчертайте излишното понятие /име/ в редицата: 
А) Улм, Аустерлиц, Саратога, Трафалгар, Бородино, Ватерлоо 
Б) Якобинци, индепенденти, жирондисти, кордилиери, монтаняри 
В) Лутер,  Калвин, Цвингли, Лойола, Мюнцер 
Г) Мария Терезия, Йосиф ІІ,  Луи ХV, Фридрих ІІ, Екатерина Велика 
 
41. Срещу всяко от понятията запишете събитие или факт, които го илюстрират: 
 

Понятие Събитие/факт 
Хугенотски войни  
Просвещение  
Джихад  
Суверенитет  
 
42. Формулирайте минимум ДВА въпроса, чиито отговори обясняват същността на 
понятието: 
 
а) Реформация....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
б) Източен въпрос................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................       
 
43. Определете кой е автор на следния текст: 
 

“За да спечеля тяхното приятелство – защото си давах сметка, че това са хора, 
които биха ни се подчинили и биха приели нашата свята религия по-скоро с любов, 
отколкото със сила, наредих да раздадат на някои  пъстри шапчици и стъклени гердани, 
които те окачваха на шията си... После ги гледахме как плуват до корабните лодки, в които 
седяхме ние и ни донасяха папагали, кълбенца памук, стрели и много други неща)..С една дума 
вземаха всичко, което им подарявахме и в замяна без колебание ни даваха всичко, което 
имаха)..” 

 
............................................................. 
Игнаций Лойола, Христофор Колумб, Екатерина II, Сюлейман Великолепни 
 
44. Като използвате поместения по-долу текст представете обществения статут на 
хидалгията в Испания:.................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 
„Негово Величество може със своите подаръци и благоволение да обогати човек и да 

го направи знатен, но, независимо от своето могъщество, Негово величество не може да 
превърне в хидалго човек, когото Бог е създал друг, а една от отличителните особености на 
хидалгията се състои в освобождаването от плащане на данъци.” 
 
Из реч на представител на аристокрацията в Кортесите при обсъждане на проект за облагане 
на предметите за потребление, 1538 г. 
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45. Направете схема на френското общество преди революцията, като отбележите 
съсловията и съставящите ги обществени групи: 

 
 
46. Посочете термина, с който може да се определи политическият принцип, въведен с 
този акт на английския парламент 
...................................................................... 

„1. Вземайки под внимание, че по древните закони и правила на Английското кралство 
се е предвиждало да се въведе често свикване на Парламента и това, че периодично 
обновяващите се парламенти особено допринасят за щастливото единение и доброто 
съгласие между краля и народа, ние, преданите и покорни поданици на Ваши Величества, 
духовни и светски лордове и общини, заседаващи в настоящия парламент, почтително 
молим Ваши Превъзходителства, да бъде обявено и постановено от този парламент, и с 
това, обявено и постановено от Ваши Превъзходителства краля и кралицата, по съвет и със 
съгласието на  духовните и светски лордове и общини, заседаващи в настоящия парламент и 
с тяхната власт, че от сега нататък Парламентът трябва да се свиква най-малко веднъж 
на три години.” 
Из т.нар. Тригодишен акт - решение на Парламента от 22 декември 1694 г. 
 
47. Очертайте основните принципи на външната политика на САЩ, отразени в 
поместения по-долу текст. 

............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 
„Политическата система на държавите от Свещения съюз съществено се различава 

от политическата система на Америка ( ...) Ето защо в интерес на запазване на искрените и 
приятелските отношения, съществуващи между Съединените щати и тези държави, ние 
сме длъжни да заявим, че сме принудени да разглеждаме опита на всяка страна да 
разпространява своята политическа система в която и да е част на това полукълбо като 
заплаха за нашия мир и безопасност. Ние не се намесваме и няма да се намесваме в 
работите на вече съществуващите колонии или зависимите територии на която и да е 
европейска държава) Но що се отнася до правителствата на страни, които са обявили и 
отстояват своята независимост, и тези,  чиято независимост след внимателно проучване и 
въз основа на принципите на справедливостта сме признали, ние не можем да не 
разглеждаме всяка намеса на европейските държави, целяща подчиняването на тези страни 
или установяване на някакъв контрол над тях, по друг начин освен като неприятелска проява 
по отношение на Съединените щати.” 
Из реч на президента на САЩ Дж. Мънро пред Конгреса от 2 декември 1823 г. 
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48. Коментирайте избирателните права на гражданите в Англия, според представената 
диаграма: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
49.Попълнете схемата на републиканската политическа система 
      
     държавен глава 

 

 
 
 
 
законодателна власт             изпълнителна власт                    съдебна власт 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

година 

......... – мъже 

.......... - жени 
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50. Поставете заглавие на картата. 
......................................................................................................... 
 

 
 
 
ВТОРА ЧАСТ 
Напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос: 

„Какви промени настъпват в Европа вследствие на 
Великата френска революция от 1789 г.” 

 
При отговора вземете под внимание следните въпроси: 

1. Какви са политическите идеи на Френската революция и в кои основни документи са 
отразени? 

2. Срещу коя обществена и политическа система са насочени? 
3. Как се разпространяват тези идеи извън Франция? 
4. Кои са обществените среди, които подкрепят и осъществяват новите идеи? 
5. Кои са по-важните промени, които настъпват в политическото устройство на 

европейските държави в началото на XIX век? 
6. Какво е историческото значение от настъпилите в Европа промени? 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО! 
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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  
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