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                                                                 Началник  
                             РИО ПАЗАРДЖИК.......... 
                                   Й. Чалъков 

 
 ОЛИМПИАДА  ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ –  ОБЩИНСКИ КРЪГ 
                                                                                    

27. 02. 2010 година 
Х клас                        

                                                           

                    Уважаеми ученици, 
Представен Ви е тест от 50 задачи, които са от областта на  историята. 
Задачите са два типа – 25 с избираем отговор и 25 с отворен отговор. 
Към всяка задача със затворен отговор са посочени по четири отговора – А, Б, В и Г, 
като само един от тях е верен.  
Верният отговор се отбелязва със знак Х .При задачите с отворен отговор попълвате 
отговора в празното поле. Работи се със син химикал.  
Максималният брой точки за теста е 100 т. До участие в областния кръг на 
олимпиадата по история и цивилизация се допускат участници, събрали най-малко 
75% от максималния брой точки, т.е. 75 т. 
За всеки верен отговор се дава броя точки, посочени срещу задачата. Пропуснат или 
сгрешен отговор се оценява с 0 точки. Не се допускат задрасквания и поправки. 

      По време на изпита не може да ползвате допълнителни помагала или пособия. 
Разполагате с 4 астрономически часа. 
Желаем Ви успех ! 

 
І. Задачи с избираем отговор 
 
1. Първата световна война завършва с победата на : 
а) Германия и нейните съюзници       в) Балканските държави                                        1 т. 
б) Неутралните държави                     г) Съглашението и САЩ 
2. Събитията в Европа (1917-1918 ) променят държавното управление на : 
а) Белгия и Дания                                 в) България и Румъния                                           1т. 
б) Русия и Германия                            г) Италия и Швеция 
3. Защо България сключва Солунското примирие на 29.ІХ. 1918 г.? 
а) страната е обхваната от дълбока стопанска криза                                                          1т. 
б) българската армия е разгромена при Добро поле и избухва Войнишкото въстание 
в) България се ориентира към излизане от войната под натиска на Великобритания 
г) Германия излиза от войната и България остава без надежден съюзник 
4. Кой договор НЕ е част от Версайската система? 
а) Сенжерменски  договор              в) Трианонски  договор                                              1т. 
б) Ньойски  договор                         г) Букурещки  договор 
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5. На Парижката мирна конференция се създава следната международна 
организация: 
а) Международна организация на труда    в) Общество на народите                               1т. 
б) Международен олимпийски комитет    г) Първи интернационал 
6. През януари 1923 г. Франция окупира Рурската област,защото: 
а) Германия отказва да плаща наложените и репарации                                                    1т. 
б) районът е богат на полезни изкопаеми 
в) Германия се нуждае от подкрепа с военна сила 
по-голямата част от населението на Рурската област са французи 
7. Посочете НЕ вярното твърдение за същността на фашистката идеология: 
а) отхвърля идеите на демокрацията и парламентаризма  
б) отстоява крайния национализъм,шовинизъм ,милитаризъм                                         1т. 
в) отстоява равенство на гражданите пред закона 
г) издига в култ личността на вожда,партията,държавата 
8. След смъртта на Ленин Сталин прекратява : 
а) дейността на художествените съюзи    в) колективизацията                                         1т. 
б) Новата икономическа политика            г) индустриализацията 
9. Авторитарен режим с привличането на фашистката партия във властта се 
установява в: 
а) Португалия     б)Гърция     в)Финландия     г)Испания                                                  1т. 
10. Расистката теория на фюрера и на нацистите е насочена срещу: 
а) северните народи                      в) чуждите граждани 
б) евреи,славяни,цигани               г) германската нация                                                     1т. 
11.Общите характерни черти на установените в Германия и СССР политически 
системи са: 
а) корпоративна система и автаркия 
б) култ към лидера,срастване на партията с държавата                                                     1т. 
в) демократична либерална система 
г) уважение на човешките права 
12. През 1934 г. група балкански държави създават Балкански пакт ,в който НЕ 
участва: 
а) Румъния     б) България      в) Гърция      г) Югославия                                                 1т. 
13. ”Над цяла Испания чисто небе” е паролата , с която започва:                            1т. 
а) установяването на военна диктатура от ген. Примо де Ривера  в Испания през 1923 г. 
б) отделянето на Каталонската република от Испания през 1931 г.                                       
в) процесът на революционни преобразувания от Народния фронт в Испания през 
1936г. 
г) метежът на ген.Франсиско Франко,довел до гражданска война в Испания през 1936 г. 
14. За политическия живот на коя от изброените държави е характерна 
двупартийната система: 
а) Франция      б) Германия       в) Великобритания     г) България                                   1т. 
15.Съветско-германският пакт за ненападение се подписва на : 
а) 15.ІІІ.1939г.     б) 19.VІІ.1939 г.     в)12.VІІІ.1039 г.     г) 23.VІІІ.1939 г.                      1т. 
16.Кога и от кого е извършен превратът на „деветнадесетомайците”: 
а) през 1923 г. от Демократичния сговор и Военния съюз 
б) през 1934 г. от политическия кръг „Звено”и Военния съюз                                          1т. 
в) през 1936 г. от Народното социално движение на Ал.Цанков 
г) през 1938 г. от военните, подкрепени от цар Борис ІІІ 
17.Кое от изброените НЕ е проява на блоковото противопоставяне след Втората 
световна война: 
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а) Корейската война ( 1950-1953 г.) 
б) гражданската война в Гърция ( 1944-1949 г.)                                                                 1т. 
в) основаването на Организацията на обединените нации 
г) Създаването на Организацията на Северноатлантическия договор 
18. На 3.ІХ.1939 г. Великобритания и Франция обявяват война на: 
а) Белгия и Холандия                          в) Германия                                                              1т. 
б) Норвегия и Финландия                  г) Дания и Гренландия 
19. План „Барбароса”НЕ цели германските въоръжени сили да : 
а) изненадат противника 
б) разгромят съветските сили още на границата                                                                 1т. 
в) изтласкат Червената армия до Урал 
г) създадат независима Белорусия 
20. На Техеранската конференция  британският премиер Чърчил  предлага Втори 
фронт в: 
а) Южна Франция                         в) Средиземно море                                                       1т. 
б) Балканите                                  г) Балтийско море 
21. Посочете НЕ вярното твърдение за решенията на Потсдамската конференция: 
а)  разделяне на Германия на 5 държави 
б) съюзнически контрол над победена Германия                                                               1т. 
в) полската граница с Германия 
г)  разоръжаване на Германия 
22. На 6 и 9 VІІІ. 1945 г. американската авиация извършва бомбардировки с 
атомни бомби над градовете: 
а)  Токио и Осака                                   в) Киото и Кавасаки                                              1т. 
б) Хирошима и Нагасаки                      г) Йокохама и Кобе 
23. През 1947 г. САЩ разработват проект за икономическа помощ за европейските 
държави,който е известен като: 
а) план „Кенан”                                    в) план „Труман”                                                     1т. 
б) план „ Маршал”                               г) пран „Бърнс” 
 
24. През 1949 г. СССР и страните от Източна Европа създават: 
а) Организация за взаимна помощ        в) Съвет на министрите на външните работи   1т. 
б) Организация за търговия                   г)  Съвет за икономическа взаимопомощ 
25. Индия обявява своята независимост през : 
а)  1943 г.           б) 1949 г.               в) 1950 г.             г) 1956 г.                                           1т. 
 
ІІ. Задачи със свободен отговор 
 
1.Посочете понятията /термините ,пропуснати в документа. 

                Общо 1т. 
  „ 1. Открити мирни………………………..,открито обсъждане ,след които няма да има 
никакви тайни международни споразумения от какъвто и да било характер,а     
дипломацията ще действа открито и пред очите на всички..                                      
14. Трябва да бъде създадено………………………………….въз основа на специален 
устав с цел създаване на взаимна гаранция за политическата  независимост и     
териториалната цялост както на големите ,така и на малките държави.”                      
 
                                                             Из „14-те точки „ на Удро Уилсън, 8.І.1918 г. 
2.Посочете документа,откъс от който е следният текст, и го датирайте. 
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„ Чл.1. Всяка държава ,доминион или колония може да стане член…,ако за приемането 
и се изкажат две трети от Събранието.                                                                                1т. 
   Чл.10. Членовете…. се задължават да зачитат и поддържат срещу всяко външно  
нападение териториалната цялост и настоящата политическа независимост на всички 
членове…и трябва да вземе подходящи мерки за ефикасното запазване мира на 
народите.” 
 
                 ..…………………………………………….     ……………………………..   
                        /название на документа/                                           /година/ 
3. Избройте четири имена на европейски държави,станали жертва на нацистката 
агресия през 1940 г. 
а)………………………………                  в)……………………………                  Общо 2т. 
б)……………………………....                  г)…………………………… 
4. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от периода на 
Втората световна война.                                                                                                    
 
Понятие Пример 

 
а.Внезапно 
нападение 

 

б. Примирие 
 

 

в.Агресия 
 

 

г.Пакт за 
ненападение 

 

 
                        Общо 2т. 
 
 
5. Под всяка снимка напишете имената на личностите,които разпознавате. 
 

                                                                      

                                       

 1т........................................ 
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                                                                 …………………………   
1т.……………………... 
    ……………………… 
    
 

                                             
                    
                    1т.………………………… 
                        …………………………. 

 
6. Отбележете годината през  която са се случили следните събития.  
                                                                                                                                     Общо  2т.                                

Събитие Година 
а.Конференцията в Ялта  
б.Битката при Курската дъга  
в.Приемане на устава на ООН  
г.Нахлуване на германски войски в СССР  
7. Срещу името на всяка личност , посочете областта в която се е изявявала. 
а)Джон Атанасов-………………………………………………………………………… 
б)Пабло Пикасо-…………………………………………………………………………..    
в)Алберт Айнщайн-………………………………………………………………………. 
г)Антоан Дьо Сент Екзюпери-…………………………………………………………... 
                              Общо 2т. 
8. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от историята на 
международните отношения през 1945-1960 г. 
                  Общо 2 т. 

Понятие Пример 
а.Студена война  
б.Регионален 
конфликт 
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в.Гражданска война  
г.Военнополитически 
блок 

 

9. Посочете документа,откъс от който е следващият текст,и го датирайте. 
„ Чл.1. Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.Те са надарени 
с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. 
Чл.2. Всеки човек има право на всички права и свободи,провъзгласени в тази  
декларация,без никакви различия,основани на раса,цвят на                                             1т.              
кожата,пол,език,религия,политически или други възгледи,национален или социален 
произход,материално,обществено или друго положение.” 
    ………………………………………………………………   ………………………….. 
                             /название на документа/                                              /година/ 
10. Посочете имената на историческите личности свързани със зададените факти 
или събития. 
                              Общо 2т. 

Факт/Събитие Личност 
а.Министър-председател на България,подписал договора за 
присъединяване на страната към Тристранния пакт 

 

б.Турски президент,под чието ръководство Османската империя 
се трансформира в светската държава Турция 

 

в.Британски политик,един от „тримата големи” в 
Антихитлеристката коалиция ,автор на термина”желязна завеса” 

 

г.Руски революционер,основател на Болшевишката 
партия,организатор и водач на Болшевишкия преврат 1917 г. 

 

11. Избройте имената на четирима министър-председатели,управлявали  Франция 
и Великобритания между двете световни войни. 
а) 
б) 
в)        
г)                                                                                                                                Общо 2т. 
12. Срещу определенията напишете понятията/термините,които им съответстват: 
      автаркия,плебисцит,съвети,корпорация. 
                   Общо 2т. 
а) Всенародно гласуване за решаване на важен държавен въпрос 
б) Икономическа политика на една страна,която живее от собствени 

ресурси,без да разчита на внос на стоки и капитали 
в) Органи на държавната власт в Русия,избрани от 

работниците,войниците и селяните 
г) Група от хора,обединени от общи професионални и съсловни 

интереси 
13.Посочете документа,откъс от който е следният текст,и го датирайте. 
„Чл.1. Югославия,Гърция,Румъния и Турция гарантират взаимна сигурността на 
всичките си балкански граници.              1т. 
Чл.8. Поддържането на териториалния ред,установен понастоящем на Балканите,е 
окончателно за високодоговарящите страни.” 
…………………………………………………………….       ………………………… 
                   /название на документа/                                                     /година/ 
14.Отбележете годината, когато са се случили събитията. 
   
                 Общо 2т. 
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Събитие годината 
а.Вземане на властта от НСГРП  в Германия  
б.„голямата депресия” в САЩ  
в.Гражданската война в Испания  
г.Управление на Народния фронт във Франция  
15.Посочете понятията пропуснати в документа. 
„Ние се договорихме за общата политика и за плановете за принудително                    1т.   
осъществяване на условията за………………… капитулация ,които ние съвместно ще 
подпишем с нацистка Германия след като бъде окончателно съкрушена германската 
въоръжена съпротива..наша непреклонна цел е унищожението на германския 
милитаризъм и ………………..и създаването на гаранции Германия  никога повече..да 
не нарушава мира.” 
16.Попълнете таблицата ,като подредите в хронологическа последователност 
четири събития,свързани с конфронтацията  в международните отношения в 
периода на „ студената война.” 
                   Общо 4т. 

Събитие Година 
а.  
б.  
в.  
г.  
17. Срещу името на всяка личност , посочете основните насоки в тяхната дейност. 
а)Мартин Лутър Кинг-………………………………………………………………………… 
б)Юрий Гагарин-……………………………………………………………………………… 
в)Кофи Анан-………………………………………………………………………………… 
г)Джордж Маршал-…………………………………………………………………………… 
        Общо 2т. 
18. Посочете събитието от даденото изображение.  
                                                                                1т. 

 
     …………………………………………. 

19.Посочете политическите режими в посочените държави,в периода между двете 
световни войни.        Общо 2т. 
а)Испания-………………………………………… 
б)Великобритания-………………………………. 
в)СССР-…………………………………………… 
г)Гърция-………………………………………… 
20. Попълнете пропуснатите събития и дати в таблицата. 

Събитие Година 
а.Подписване на Ньойски мирен договор  
б. 1.ІХ.1939 г. 
в.Мюнхенска  конференция  
г. 1.ІІІ.1941 г. 
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        Общо 2т. 
21. След всяко твърдение напишете подходящото име: 
Жорж Клемансо ; Адолф Хитлер ; цар Борис ІІІ ; Джавахарлал Неру ; 
        Общо 2т. 
а.Канцлер и пожизнен фюрер на Германия.-………………………………………………. 
б.Френски министър-председател,участник на Парижката мирна конференция-
…………………………………………………… 
в.Пръв министър-председател и президент на Индия-……………………………............. 
г.Български цар,присъединил страната към Тристранния пакт-………………………….. 
22.Свържете събитието със съответната личност. 
        Общо 2т. 

Събитие Буква Личност 
1.Външен министър на СССР ,подписал пакт за 
ненападение с Германия 

 а) Бенито Мусолини 

2.Лидер на фашистката партия в Италия  б)Франклин Рузвелт 
3.Американски президент,избиран в четири 
последователни мандата 

 в) Вячеслав Молотов 

4.Български министър-председател подписал 
Ньойския договор 

 г)Александър 
Стамболийски 

23. С какви факти/събития свързвате следните градове в периода 1920-1960 г. 
а) Потсдам-…………………………………………………………………………………….. 
б) Сталинград-…………………………………………………………………………………. 
в) Сан Франциско-…………………………………………………………………………….. 
г) Ел Аламейн-………………………………………………………………………………… 
                   Общо 2т. 
24.Напишете пропуснатите държави. 
      Съюзнически сили Страни от Оста 
         Великобритания                                                               Германия 
         ………………….                                                              Италия 
         СССР                                                                                Япония 
         САЩ                                                                                 …………………….. 
         Канада                                                                               Финландия 
         Китай                                                                                 Румъния 
         Австралия                                                                         Унгария 
         Полша                                                                               Словакия                              1т. 
         Н.Зеландия                                                                       Хърватия 
         ЮАР                                                                                  Тайланд 
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 25. Кое събитие отразява даденото изображение. 
 
 

.                                                    1т . 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ІІІ .ОТГОВОР НА ИСТОРИЧЕСКИ  ВЪПРОС 
 
Максимален брой точки : 30 
„ Студената война” - новото глобално противопоставяне. 
При отговора вземете под внимание следните насоки: 
1.Кои са първите стъпки към „студената война”  
2.Процеса на сталинизация в Централна и Източна Европа 
3.Новите глобални цели на американската външна политика 
4.Блоковото обособяване 
 
   Писменият текст не бива да надвишава 3 ръкописни страници! 
                      Благодарим Ви за участието и старанието! 
 
Ученик 
Трите имена.................................................................................................Клас.................... 
Училище........................................................................................................... 
Град/село........................................................................................ 
Комисия по проверка и оценка 
1..................................................................................../............................./...............................т. 
2............................................................................../................................./................................ т. 
                                      
 
 
 Общ брой точки:................................................................................т. 
 
 
 
 
 
 
  


