
Олимпиада по история и цивилизация ХІ-ХІІ клас 1 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ПАЗАРДЖИК 
 

4400 гр. Пазарджик, ул. “П. Яворов” № 1, тел/факс  034 446 270, e-mail: riopz@pasat.bg 
УТВЪРДИЛ: 

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

 
 ОЛИМПИАДА  ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ –  ОБЩИНСКИ КРЪГ 
                                                                                    

27. 02. 2010 година 
ХІ-ХІІ 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. 
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 ! 

ПЪРВА  ЧАСТ 
А. ЗАДАЧИ  С  ИЗБИРАЕМ  ОТГОВОР 
 

1. Учените свързват откритото през 1912 г. богато погребение край с. Малая 
Перещепина (Украйна) с името на : 

А) хан Кубрат ; 
Б) хан Аспарух ; 
В) хан Омуртаг ; 
Г) хан Маламир. 
2. За кое събитие се отнасят думите на летописеца Теофан : 
„А българите  като видели това, започнали да ги преследват ... и повечето погубили с 
меч , а мнозина пленили”? 
А) поражението , което българската армия нанася на арабите , обсадили Константинопол през 
717 – 718 г.; 
Б) византийското поражение при Версиникия през 813  г.; 
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В) победата на Аспаруховите българи в Онгъла срещу армията на Константин ІV Погонат 
през 680 г.; 
Г) победата на българските войски над византийската армия в битката при Русокастро през 
1332 г. 
3. Победата на хан Крум над Аварския хаганат през 805 г. има важно стратегическо 
значение за България , защото : 

А) с овладяването на аварските земи в Панония се разширяват границите на държавата в 
Централна Европа  и българите стават непосредствен съсед на Франската империя; 
Б) към държавата се присъединяват славянски и български племена , освободени от властта 
на аварите ; 
В) са завладени сребърните находища в Трансилвания ; 
Г) в ръцете на българите попадат находищата на сол в Трансилвания – „златото на 
Средновековието”. 
4. Княз Борис І изгражда българската църква по подобие на : 
А) римокатолическата на принципа на „папоцезаризма” със сложни йерархични структури ; 
Б) източни църкви , които са независими от съответните държави и имат своя тристепенна 
йерархия ; 
В) източноправославната Константинополска патриаршия на принципа на „цезаропапизма” с 
установена в началото тристепенна йерархия ; 
Г) йерусалимската църква , която е най-старата и най-близка до първоизточниците на 
християнската идеология. 
5. Коя е основната причина , мотивираща Византия да подкрепи Кирил и Методий при 
създаването на славянската азбука ? 

А) преодоляване на триезичната догма ; 
Б) интегриране на славяните към ромейската общност ; 
В) популяризиране на християнската религия ; 
Г) преодоляване политиката на България за обединяване на славяните. 
6. Основанията , на които почиват „имперските проекти” на цар Симеон за изграждане 
на нов ред „pax Simeonica” са (посочете НЕВЯРНОТО твърдение): 

А) това , че големи територии от северните и западни части на Източната Римска империя 
(Византия) са в границите на българската държава може да улесни обединението й под 
егидата на българския владетел ; 
Б) България приема християнството от Византия , българският владетел е „любимият духовен 
син” на василевса и е възможно той да поеме управлението на мястото на малолетния 
Константин VІІ Багренородни ; 
В) цар Симеон има достатъчно икономически , демографски и военен потенциал , за да може 
със сила да наложи волята си и да завладее Константинопол ; 
Г) българският владетел и водещите сили в обществото мечтаят за нов ред на Балканите , в 
който българите да бъдат водещи , за да се пресекат амбициите на Византия да си върне 
териториите  , „завладени от варвари”. 
7. Най-важните доказателства на твърдението , че комитопулите продължават 
българската държавност са (посочете НЕВЯРНОТО твърдение) : 

А) приемат избягалия от Преслав патриарх Дамян да продължи да бъде български патриарх в 
Охрид ; 
Б) стремят се да освободят всички български земи , завладени от Византия ; 
В) новата столица Охрид е свидетелство , че е създадена нова държава ; 
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Г) Самуил приема избягалия от Константинопол син на Петър – Роман и го оставя за цар в 
Охрид до смъртта му в 997 г. 
 
 
8. Възстановяването на ортодоксалния статут и патриаршеското достойнство на 
Българската църква е осъществено : 

А) на проведения през 1211 г. „православен събор” , на който примас Василий не присъства ; 
Б) чрез синодално постановление на Константинополската патриаршия в изгнание , начело с 
патриарх Герман ; 
В) на състоялия се църковен събор в Лампсак през 1235 г.; 
Г) чрез специална клауза в клетвения договор между цар Иван Асен ІІ и Йоан ІІІ Дука Ватаци 
от 1234 г. 
9. От изброените битки срещу турците има една излишна.Посочете я. 
А) 1396 г. при Никопол ; 
Б) 1371 г. при Черномен ; 
В) 1387 г. при Плочник ; 
Г) 1389 г. при Косово поле. 
10. В коя група изброените владетели са само от династията на Шишмановци ? 
А) Михаил Шишман , Теодор Светослав , Иван Шишман , Иван Асен ІІ ; 
Б) Михаил Шишман , Иван Александър , Иван Шишман , Иван Срацимир ; 
В) Михаил Шишман , Михаил ІІ Асен , Иван Шишман , Иван Срацимир ; 
Г) Михаил Шишман , Константин Тих , Иван Алескандър , Теодор Светослав. 
11. Кой от посочените книжовници е автор на правописната реформа и редакцията на 
богослужебния църковнославянски език , направени през ХІV в.? 

А) Теодосий Търновски ; 
Б) патриарх Евтимий ; 
В) Григорий Цамблак ; 
Г) Григорий синаит. 
12. Начело на първото известно въстание срещу османските завоеватели , избухнало 
през 1408 г., застават : 

А) Иван Асен и Михаил Асен , синове на цар Иван Александър ; 
Б) двамата братовчеди – Константин и Фружин ; 
В) крал Вълкашин и деспот Йоан Углеша ; 
Г) сръбският кралЛазар и цар Иван Шишман. 
13. Походите на Владислав ІІІ Ягело и Янош Хунияди през 1443 и 1444 г. в българските 
земи са предприети , защото : 

А) войната срещу османските турци била война за вяра ; 
Б) византийският император ги помолил за помощ ; 
В) османските турци не желаели да преговарят с владетелите от Централна  Европа ; 
Г) римският папа се стремял да обедини под скиптъра си християнския свят. 
14.  Анадола и Румели са : 
А) санджаци ; 
Б) бейлербейства ; 
В) кази ; 
Г) нахии. 
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15. Най-жестоката форма на асимилация за християнското население в османската 
държава , утвърдена със закон , е данъкът : 

А) джизие ;       Б) девширме ; 
В) испенч ;       Г) юшур. 
 
16. Кое от следните твърдения НЕ изразява съдържанието на възрожденската епоха ? 
А) Възраждането е епоха на духовно приобщаване на българите към Европа ; 
Б) Възраждането е епоха  на преход от Средновековието към Новото време и приобщаване 
към буржоазния начин на живот ; 
В) Възраждането е време на създаване на славянската писменост и откриване на първите 
килийни училища ; 
Г) Възраждането е период на подготовка и осъществяване на българската национална 
революция и възстановяване на българската държавност. 
17. Най-точното заглавие на Паисиевата история е : 
А) „История во кратце о болгарском народе словенском”; 
Б) „История славяноболгарская о народе и о царей и о святих болгарских и о всех деяния и 
бития болгарская”; 
В) „История разных словянских народов сербов най-паче болгар”; 
Г) „История славяноболгарская о народе и о царей”. 
18. Първото българско взаимно училище в Габрово е открито в годината , през която : 
А) Петър Берон написва „Рибния буквар”; 
Б) Димитраки Хаджитошев застава начело на искането на врачани за смяна на гръцкия 
владика Методий ; 
В) в Нишко избухва въстание под ръководството на Върбан Панов и Кръстьо Нешин ; 
Г) в Търновско и Еленско се организира Велчовата завера. 
19. През коя година българските еснафи в Цариград упълномощават Неофит Бозвели и 
Иларион Макариополски да ги представят по въпросите на „верата” пред Високата 
порта и Гръцката патриаршия ? 

А) 1824 г.; 
Б) 1838 г.; 
В) 1845 г.; 
Г) 1857 г. 
20. Коя мисъл не е на Раковски ? 
А) „Мечом са българите своята свобода изгубили , мечом пак трябва да я добият! Иначе 
никой не ще я освободи во веки веков , ако не самите те!”; 
Б) „Въстанието споряд умножението си ще ся разпростира и ще съставя плановете на битките 
с турците. Но главното правило ще бъде хайдушките горски боеве.” 
В) „На това ви отговаряме , че трябва да бързаме , защото от 8 месеца време е откак сме се 
заловили да си работим по чисто български в Българско и да не се облягаме на външни 
думи.”; 
Г) свободата на българите трябва да мине „през пресата и сабята” 
21. Идеята за политическо освобождение на България и създаване на Дунавска 
федерация по модела на САЩ и Швейцария принадлежи на : 

А) Георги Раковски ; 
Б) Любен Каравелов ; 
В) Васил Левски ; 
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Г) Добродетелната дружина. 
 
 
 
 
22. Кое от изброените понятия е пропуснато в следващия текст : 
„... с една обща революция да се направи коренно преобразование на сегашната държавна 
деспотско-тиранска система и да се замени с .................................................”? 
А) конфедерация на равноправни народи ; 
Б) автономна провинция ; 

В) дуалистичен съюз ; 
Г) демократска република. 

23. На кое общо събрание (те са общо 5) на БРЦК  Ботев е приет за негов член и на кое за 
негов председател ? 

А) на първото (29.04 – 05.05.1872 г.) и на третото (20 – 21.08.1874 г.) ; 
Б) на второто (11 – 12.05.1873 г.)  и на четвъртото (декември 1874 г.) ; 
В) на третото ( 20 – 21.08.1874 г.) и на петото (12.08.1875 г.) ;  
Г) на четвъртото (декември 1874 г.) и на петото ( 12.08.1875 г.) 
24.  Кое от изброените твърдения не може да бъде отнесено към последиците от 
Априлското въстание ? 

А) въстанието превръща българския въпрос в част от Източния въпрос ; 
Б) въстанието провокира Великите сили да тълкуват събитията от април 1876 г. само като 
вътрешен въпрос на Османската империя ; 
В) въстанието развързва ръцете на Русия за нова военна акция срещу Турция ; 
Г) въстанието провокира международно движение в защита на българския народ. 
25. Част от кой документ , свързан с изхода на Руско – турската война /1877-1878/, е 
текстът ? 

„България се създава като автономно княжество в пределите , където мнозинството 
от населението е българско. Нейните граници в никакъв случай не могат да бъдат по-
малки от границите , приети от Цариградската конференция. Тя ще плаща данък , ще 
има народно християнско правителство и местна милиция. Османска армия там повече 
не ще се намира.”  
А) решение на Цариградската конференция от декември 1876 г.; 
Б) условия на примирието между Русия и Турция от 19(31) януари 1878 г.; 
В) Санстефански мирен договор от 19 февруари (03 март) 1878 г.; 
Г) Лондонски протокол от 01.(13) юли 1878 г. 
Б. ЗАДАЧИ  С  ОТВОРЕН  ОТГОВОР 
26. Попълнете таблицата : 
№ Година Събитие Личност 
1.  Погром на византийската армия във Върбишкия проход Хан Крум 

 
2.  Завършена е „История славянобългарска Паисий 

Хилендарски 
 

3. 1866 г.  Иван Касабов 
 

4. 1846 г. В Лайпциг излиза първият брой на вестник „Български 
орел” 
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27. Свържете събитието със съответната личност : 
 
№ Събитие Буква Личност 
1. Откриване на първото бълг.  взаимно училище в Габрово  а) Георги Бенковски 
2. Хвърковата чета  б) Софроний Врачански 
3. Договор от Кючюк Кайнарджа  в) Васил Априлов 
4. Първия препис на „История славянобългарска”  г) Екатерина Велика 

 
28. Попълнете таблицата , като подредите и свържете в хронологичен ред годината , 
събитието и личността : 

839-842 г.  Превземане на  Преслав от ромеите  Емануил Васкидович 
1815 г.   Битката при Траянови врата   хан Пресиан 
986 г.   Първото елино-българско училище  Йоан Цимисхи  
971 г       Първата българо-сръбска война   цар Самуил  
              
№ 
 

Година 
 

Събитие Личност  

1. 
 

 
 

  

2. 
 

 
 

  

3. 
 

 
 

  

4. 
 

 
 

  

 
29. Попълнете пропуснатите имена в следващия текст : 

 
„ В деветата година от царуването на император ........................................... този същият 
...................................................... навлязъл в България , като желаел , както си мислел , да я 
унищожи. Той взел със себе си своя син ......................................................... , зетя си 
................................................. , назован и Рангаве , всички патриции , началници , сановници , 
всички отряди и синовете на началниците от петнадесет години нагоре , от които 
съставил дружина на сина си и ги назовал иканати.Като навлязъл в клисурите [на България] 
, българите научили за множеството войска , която водел , и , разбира се , като не могли да 
му се противопоставят , напуснали всичко , което имали , и избягали по планините.”  
 
Из „Анонимен ватикански разказ” 
 

30. Срещу всяко определение напишете понятието , което му съответства : 
канартикин , екзарх , сепаратизъм , икуменизъм , синклит , минускул , Танзимат , 
войнуци , харистикия хрисовул , хас , фиск , тимар 

 
Определение  Понятие 

А) С този термин през ХІІІ – ХІV в. е обозначаван владетелският съвет на 
българския цар 
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Б) Категория зависимо немюсюлманско население , грижещо се за султанските 
конюшни в мирно и военно време , освободено от някои извънредни данъци 

В) Висш църковен служител , упълномощен да ръководи голяма църковна 
област и да надзирава за правилността на богослужението. Обикновено е 
имал църковен сан епископ или митрополит 

Г) Период на умерени буржоазни реформи в Османската империя , целящи 
приобщаването й към европейския капиталистически пазар 

 
 

31. Обяснете съдържанието на следните понятия / термини : 
 
Понятие Обяснение 

А) Парици  
 

Б) Вакъф  
 

В) Прелиминарен 
мирен договор 

 

Г) Юшур  
 

 

 
32. Посочете документа , откъс от който е следващият текст , и го датирайте : 

„ Братя! 
Вчера пристигна в село Неджеб ага, из Пловдив, който поиска да затвори няколко души 
заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Оборищкото събрание, 
повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който 
нападнахме и убихме мюдюра, с няколко заптии... Сега, когато ви пиша това писмо, знамето 
се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и 
юнаците се целуват един други по улиците!... Ако вие,братя, сте биле истински патриоти и 
апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище...” 
 
 
Название на документа  
............................................................................... 
 

 
Дата ....................................................... 
              ( ден , месец , година) 

 
 

33. Посочете автора на документа : 
 
„ Преди, прочее, славяните нямаха Книги , но, бидейки езичници, с черти и резки  четяха и 
гадаеха. А след като се кръстиха, принудени бяха да пишат с римски и гръцки букви  без 
порядък. Но как може да се пише добре с гръцки букви Богъ, или животъ, или , 
или , или , или , или , или , 
или , и други тям подобни. И така беше много години.” 
 
Автор : ....................................................... 
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34. Проследете по бащина линия родословието на цар Борис ІІ. 

 
       цар титла 
       Борис ІІ име 
 
 

35. Кое от изображенията е свързано с цар Калоян ? Напишете буквата тук 
..................... 

 
 

            А)                              Б)    
 
 
 
 

           В)                            Г)                                

 
36. Кой български манастир е на дадената илюстрация ? 
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  .................................................................................. 
 

37. Идентифицирайте личностите : 
 

         

А).....................................            Б).....................................         В).................................... 
 

38. Кой български културно-исторически , архитектурен паметник илюстрират 
изображенията ?  

 
 

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

39. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската 
история , който съответства на неговото съдържание : 
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Понятие Пример  
А) Узурпатор  

 
Б) Султан  

 
В) Вестник  

 
Г) Владетелска 
грамота 

 

 
 

40. Допълнете пропуснатото име в изречението : 
Светецът закрилник и покровител на България е  ...................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 
 

41. Посочете имената на историческите личности , свързани с отразените в 
цитираните текстове идеи : 

 
Идея 

 
Личност 

А) „ ... царят на българите ... сключил договор с императорите , като дал 
за заложници собствените си синове Борис и Роман ...” 

 

Б) „Имало там селянин , който пасял свине срещу заплащане , наречен 
Бърдоква. Гръцкият език сближава това име със зеленчук , затова той се 
наричал и Лахана ... разказвал за някакви явявания на светии , които го 
подбуждали към бунт и към управляване на народа ... Лахана се сблъскал 
с татарската фаланга , нападнал ти заедно с хората си , колкото водел , и 
ги победил със сила”. 

 

В) „Има минути, когато човешката съвест взема думата и заповядва да я 
слушат…Трябва да се сложи край на империите, които убиват. Нека 
обуздаем фанатизма и деспотизма. Стига войни, убийства и кланета.” 

 

Г) „ ... единственият изход из това грозно положение , в което се намира 
народът , е революцията , и то революция народна , незабавна , отчаяна ; 
революция , която да изчисти Балканския полуостров не само от турците , 
които ни считат за стока и за добитъци , но и от сичко онова , което може 
да вреди на истинните наши стремления за пълна и абсолютна човеческа 
свобода”. 
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42. Поставете на съответното място в дадената схема на управление на Османската 
империя елементите : султан ,  кадия , велик везир , рая , еничари , спахии. 

 
 
 
  

 
 
 

43. Подредете в хронологическа последователност четири  събитията от хода на 
Руско-турската освободителна война . 

 
Събитие Дата  

 
А) 

 

 
Б) 

 

 
В) 

 

 
Г) 
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44. Кое събитие отразява картината на художника Ярослав Вешин? 

 

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

45. Кой от посочените примери е Самарското знаме ? Напишете буквата тук 
…………….. 

 
 
 
 

                        
 
А)                                     Б)                                     В)                                      Г) 
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46. Кой от посочените портрети е на ген. Йосиф Гурко ? Напишете буквата тук 
…………. 

 
 

                                 
 
А)                                     Б)                                          В)                                    Г) 
 
 
 

47. Кой български поет възпява героизма на априлци и себеотрицанието на 
опълченците ? Напишете буквата тук ………………… 

 
 
          
 

                      
 
 А)                                      Б)                                      В)                                   Г)           

 
 
 

48. Посочените исторически личности са родени в Копривщица. Напишете името на 
известен българин също родом от този град. 

Йоаким Груев , Найден Геров , Тодор Каблешков , Любен Каравелов , Петко Каравелов , 
......................................................................................... 
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49. Посочените ханове са от рода Дуло. Напишете името на български хан също 
произхождащ от този род. 

Кубрат , Котраг , Аспарух , Тервел , ..................................... 
 
50.  Поставете заглавие на следващата карта 

 

 
 
.................................................................................................................................................... 
 
ВТОРА ЧАСТ 
Напишете в обем до 3 (три) страници отговор на следния исторически въпрос : 
Кое определя епохата на цар Симеон като „Златен век” на средновековната българска 
култура ? 
При отговора вземете под внимание следните въпроси : 

1. Посочете основните фактори за формирането на единна старобългарска култура. 
2. Разкрийте характерните черти на старобългарската култура през езическия период от 

развитието на България. 
3. Сравнете двете средновековни столици Плиска и Преслав. Посочете сходствата и 

различията между тях. Обяснете защо Преслав е наречен „Велики Преслав”. 
4. Анализирайте постиженията на старобългарските книжовници и техните произведения 

след покръстването. 
5. Обяснете в какво се изразява приносът на цар Симеон за културния възход на 

българската държава. 
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6. Докажете, че „Златният век” бележи началото на цивилизаторската мисия на българите 
сред славянския свят. 

    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

 
 


