
Олимпида по история и цивилизация V 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 
V клас                        

                                                           

                    Уважаеми ученици, 
Представен Ви е тест от 40 задачи, които са от областта на  историята. 
Верният отговор е само един и 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 3 астрономически часа. 
Желаем Ви успех ! 

 
І част 
 

1. Епоха наричаме: 
   а/ продължителен период от време 
   б/ значимо събитие 
   в/ период от сто години 
   г/ период от 1000 години 
2.Коя е вярната хронологична последователност на епохите? 
   а/ новокаменна, каменно-медна,  бронзова и старокаменна 
   б/ бронзова, старокаменна, каменно-медна, новокаменна 
   в/ каменно-медна, бронзова, новокаменна, старокаменна 
   г/ старокаменна, новокаменна, каменно-медна, бронзова 
3. За „Баща на историята” се смята древногръцкият учен: 
   а/ Херодот 
   б/ Сократ 
   в/ Тукидид 
   г/ Питагор 
4. Кой от изброените паметници принадлежи на тракийската цивилизация: 
   а/ амфитеатърът в Пловдив 
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   б/ Мадарският конник 
   в/ Казанлъшката гробница 
   г/ „ Златната”  църква 
5. Първата тракийска държава създадена в края  на VІ в.пр. Хр. била: 
   а/ царството на гетите 
   б/ царството на одрисите  
   в/ царството на трибалите 
   г/ царството на мизите 
6. Най-известните елински колонии по черноморското крайбрежие са: 
   а/  Аполония, Месемврия, Одесос 
   б/ Кабиле, Свещари, Казанлък 
   в/ Сердика, Бурдидзос 
   г/ всички изброени 
7.  За кое събитие се отнася текстът: 
   През ІVв. огромни маси население започнали да се придвижват от Азия към 
Европа.В края на Vв. славяни и българи започнали нападения над Византия 
   а/ егейското преселение на народите 
   б/ норманските нашествия в Европа 
   в/ създаване на Дунавска България 
   г/ Великото преселение на народите 
8. .Коя била прародината на древните българи? 
   а/ Централна и Източна Европа 
   б/ Източна Азия 
   в/ Западна Европа 
   г/ Централна Азия 
9.  Какъв бил резултатът от битката при Онгъла? 
   а/ създаване на държавата Волжска България 
   б/ обсада на Константинопол 
   в/ създаване на Дунавска България 
   г/ образуване на съюз на Седемте славянски племена 
10. Кое НЕ е свързано с дейността на хан Аспарух? 
   а/ застанал начело на българската държава 
   б/ получил областта Загоре 
   в/ победил византийците при Онгъла 
   г/ бил от династията Дуло 
11. Името на хан Тервел влязло във всички летописи от онова време, защото: 
   а/ с негова помощ бил спрян походът на арабите към Европа 
   б/ победил Византия 
   в/ помогнал арабите да завладеят Византия 
   г/ на два пъти помогнал на византийският император Юстиниан ІІ  да си върне 
престола 
12. Коя е основната цел във външната политика на България през ІХв. 
   а/ да завладеят Византия 
   б/ да присъединят славянските племена към българската държава 
   в/ да завладеят Франкската империя 
   г/ да укрепят езическата религия 
13. Кое НЕ е свързано с дейността на хан Крум: 
   а/ сключил 30 годишен мир с Византия 
   б/ превзел крепостта Сердика 
   в/ победил византийския император Никифор І Геник 
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   г/ разширил пределите на българската държава 
14. Каква реформа в държавата извършил хан Омуртаг: 
   а/ възвърнал самостоятелността на славянските князе 
   б/ разделил държавата на десет области, наречени комитати 
   в/ разделил държавата на епархии 
   г/ създал първите писани закони, общи за всички поданици 
15. Какъв бил Климент Охридски? 
   а/ първият архиепископ на Българската църква 
   б/ византийски духовник и мисионер 
   в/ един от учениците на Кирил и Методий 
   г/ виден болярин по времето на цар Симеон 
16. Кой ред от събития  отговаря на следните дати: 681, 855,1014,1185 

         а/ въстание на Асен и Петър, смъртта на цар Самуил, създаване на славянската 
азбука-глаголица, създаването на българската държава               

   б/ създаването на българската държава, създаване на славянската азбука-
глаголица, смъртта на цар Самуил , въстание на Асен и Петър             
   в/ създаването на българската държава, смъртта на цар Самуил,  въстание на Асен 
и Петър     
   г/ създаване на славянската азбука-глаголица, създаването на българската 
държава, въстание на Асен и Петър  смъртта на цар Самуил        
17. Въвеждането на славянската писменост в България допринася за: 
   а/ централизация на държавата 
   б/ сближаване с византийски духовници 
   в/ съперничество с другите славянски държави 
   г/ превръщането и в духовен център на славянската православна култура 
18. Кое събитие е свързано с признаване самостоятелността на българската 
църква през ІХв. 
   а/ Осмия Вселенски събор в Константинопол 
   б/ делото на братята Кирил и Методий 
   в/ бунтът на боилите 
   г/ всичко изброено 
19. Кой български владетел е управлявал от 893до 927г 
   а/ цар Иван Асен ІІ 
   б/ цар Калоян 
   в/ цар Самуил 
   г/ цар Симеон 
20. Кой написал съчинението „ За буквите”  
   а/ Черноризец Храбър 
   б/ Йоан Екзарх 
   в/ Константин Преславски 
   г/ цар Симеон 
21. На кой български цар за първи път официално е призната царската титла и 
при него българската църква става Патриаршия? 
   а/ цар Теодор Светослав           
   б/ цар Петър І 
   в/ цар Симеон 
   г/ цар Калоян 
22. Кое е грешното твърдение? 
   а/ учениците на Кирил и Методий намерили убежище в България 
   б/ Византия държала богослужението в България да се извършва на гръцки език 
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   в/ учениците на Кирил и Методий били преследвани от българските духовници 
   г/ учениците на Кирил и Методий преработили глаголицата и създали кирилицата 
23. За кое религиозно движение се отнася текстът: 
   „ Те смятали себе си за истински християни, в същото време обаче проповядва-
ли, че света е създаден от две начала-Добро-Бог и Зло-Сатана.Обвинявали царя, 
болярите и духовниците, че са виновни за тежкото положение на народа и 
призовавали хората да не им служат, защото според тях управниците са 
творение на Сатаната. Затова тези хора често били преследвани, измъчвани и 
убивани,но движението им продължило с пълна сила.” 
   а/ богомилство 
   б/ адамитство 
   в/ орфизъм 
   г/ исихазъм 
24. На църковен събор през 1235г. 
   а/ българският цар-Иван Асен ІІ бил обявен за император 
   б/ българската църква възстановила правата си и станала отново Патриаршия 
   в/ бил убит българският патриарх 
   г/ богомилите били обявени за еретици 
25. По времето на цар Иван Асен ІІ България обхващала земите между: 
   а/ Дунав и Стара планина 
   б/ Дунав и Бяло море 
   в/ Черно, Бяло и Адриатическо море 
   г/ Черно и Каспийско море 
26. Братята Асен и Петър са: 
   а/ синове на Иван Асен ІІ 
   б/ роднини на император Исак ІІ Ангел 
   в/ ученици на Кирил и Методий, създали кирилицата 
   г/ водачи на успешното антивизантийско въстание през ХІІ в., завършило с 
възстановяване на българската държава  
27. Унията между цар Калоян и папа Инокентий ІІІ има важно значение, 
защото: 
   а/ осигурява надеждна подкрепа срещу амбициите на латини и унгарци 
   б/ помага за разгрома на Византия 
   в/ води до международно признание на българското царство 
   г/ осигурява на цар Калоян титлата император 
28. Кога и къде цар Калоян разгромил смятаните за непобедими западни 
рицари:  
   а/ през 1187г. при крепостта Ловеч 
   б/ през 1190г. в Тревненския проход 
   в/ през 1202г. при Варна 
   г/ през 1205г. при Одрин 
29. Кой от посочените символи НЕ е бил знак на царската власт 
   а/ златна корона 
   б/ пурпурна мантия 
   в/ скиптър с кръст 
   г/ черни обувки 
30. Традиционните празници на средновековните българи се определяли от: 
   а/ решенията на царската канцелария 
   б/ църковния календар 
   в/ решенията на селските старейшини 
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   г/ най-възрастния член на семейството 
 
ІІ част 
Отговорете! 
 31. Попълнете таблицата, като за всяко събитие отбележите годината и  века, 
през който се е случило: 

СЪБИТИЕ ГОДИНА ВЕК 
Създаване на българската 
държава 

  

Разгром на арабите при 
Константинопол 

  

Издаване на Миланския едикт 
и обявяването на християнство- 
То за равноправна религия 

  

Падане на България под 
византийска власт 

  

 
32. Археология е………………………………………………………………………… 
 
33. Обяснете следните понятия: 

Василевс……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. 
Стратег…………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………….. 
 
 34. Християнството възниква през……………век в …………………………… 
35. Срещу дадените в таблицата определения напишете понятията, които им 
съответстват: 
1. Знатен род, в който управлението на една държава се 

предава по наследство 
 Свръхестествена сила, изпращана от небето 
 Животно, смятано за родоначалник на род или племе 
 Държава, управлявана от едно лице до края на живота 

му 
 
36. Поставете името на съответния владетел срещу събитието, което се отнася 
за него: 
1.…………………………………той превърнал България в най-влиятелната сила на 
Балканския полуостров, като не заложил на оръжието, а на дипломацията 
 
2.…………………………………разбил византийците при Върбишкия проход  
 
3.…………………………………приел радушно учениците на Кирил и Методий в 
България 
 
4………………………………….при него България достига до своя Златен век  
37. Избройте имената на три известни български владетелски династии: 
   А/ ………………………………………………………………………………………… 
   Б/ …………………………………………………………………………………………. 
   В/………………………………………………………………………………………….. 
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38. Кои паметници на българското културно-историческо наследство са 
изобразени на снимките? 

                                                 
1…………………………….            2………………………         3………………………. 
 
39. Поставете заглавие на следващата карта………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 

  
 
 
ІІІ част 
Съставете отговор на историческия въпрос: 
Какво знаете за покръстването на българите? 
При отговора вземете под внимание следните въпроси: 

1. Какви са причините за покръстването? 
2. От коя държава и кога приемат кръщението си българите? 
3. Кой е владетелят, при който България се покръства? Как протича акта на 

покръстването? 
4. Защо боилите се вдигат на бунт? 

 
   Писменият текст не бива да надвишава 2 ръкописни страници! 
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                      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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


