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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..... 

Й.Чалъков 
 
 ОЛИМПИАДА  ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ –  ОБЩИНСКИ КРЪГ 

27. 02. 2010 година 
VІ 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 ! 

 
 

1. За коя историческа личност се отнася следният текст? 
„Най-вероятно е роден в Банско. Брат му е игумен в Хилендарския 
манастир и той отива при него. Събира парче по парче спомени за 
миналото на българите и написва една малка книжка с огромно значение.” 

а) Христофор Жефарович 
б) Иларион Макариополски 
в) Паисий Хилендарски 
г) Неофит Рилски 

2. Първата автобиографична книга през Възраждането е написана от: 
а) Неофит Рилски 
б) Паисий Хилендарски 
в) Васил Априлов 
г) Софроний Врачански 

3. Каква е целта на българската национална програма след 1878г. ? 
а) Съединението на Княжество България и Източна Румелия 
б) присъединяването на Македония към Княжество България 
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в) обединяването на всички българи на Балканите в една държава 
г) освобождаването на българските земи от османска власт 

4. Какво означава понятието коалиционно правителство? 
а) правителство, което се състои от две или повече партии 
б) правителство, оглавено от княз 
в) нелигитимно правителство 
г) правителство, което не може да управлява 

5. Кои са главните крепители на българския дух в Македония и Одринска 
Тракия в края на XIX и началото на XX век: 
а) българските правителства  
б) политиката на великите сили на Балканите 
в) Българската екзархия, българските училища, ВМОРО 
г) Русия 

6. Коя историческа личност е представена в следващия текст? 
Роден е в Котел и е правнук на Софроний Врачански. Високообразован, той 
заема отговорни длъжности в Османската империя. През  1879г. е назначен 
за главен управител на Източна Румелия.  

а) Захари Стоянов 
б) Алеко Богориди 
в) Найден Геров 
г) Петко Каравелов 

7. На 25 юни 1887г. Третото велико народно събрание избира за княз на 
България: 
а) Александър Батенберг 
б) Фердинанд  Сакс Кобург Готски 
в) грузинския княз Мингрели 
г) Валдемар Датски 

8. Кой от дейците за национално освобождение е водач на Хвърковатата 
чета по време на Априлското въстание? 
а) Тодор Каблешков 
б) Панайот Волов 
в) Георги Бенковски 
г) Стоян Заимов 

9. Икономическата политика на Стефан Стамболов се гради на: 
а) протекционизъм, индустриализация и банково дело 
б)  Подчиняване на българската икономика на руската 
в) сътрудничество и обвързване със западните държави 
г) заробване на държавата с непосилни заеми 

10. Кой е издателят на първото българско списание? 
а) Христо Ботев 
б) Константин Фотинов 
в) Любен Каравелов 
г) Петко Славейков 

11. През Априлското въстание от 1876г. за апостоли за Четвърти 
революционен окръг са определени: 
а) Иларион  Драгостинов и Георги Бенковски 
б) Стоян Заимов и Тодор Каблешков 
в) Стефан Стамболов и Захари Стоянов 
г) Панайот Волов и Георги Бенковски 
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12. Къде българските опълченци водят най-тежките сражения и решават 
изхода от Руско-турската освободителна война? 
а) в боевете при Стара Загора 
б) в боевете при Шейново 
в) в боевете при Шипка 
г) в боевете при Казанлък 

13. Според Търновската конституция кой държавен орган избира княз, 
назначава регентство и прави териториални промени в държавата? 
а) Великото народно събрание 
б) Обикновеното народно събрание 
в) правителството 
 г) князът и политическите партии 

14. Дамян Груев, Христо Татарчев и Гоце Делчев са: 
а) дейци на Либералната партия 
б) ръководители на освободителното движение на българите в Македония 
в) представители на съединисткото движение 
г) книгоиздатели 

15. Идеята на Г. Раковски за освобождението на България е: 
а) създаване на южнославянска федерация 
б) създаване на дуалистична монархия между България и Турция 
в) създаване на четническа армия, ръководена от общ български център 
г) изчакване на реформи в империята, проведени от султана 

16. На кого принадлежат думите? 
„Ще имаме едно знаме, на което ще пише: свята и чиста република. Същото 
желаем и на братята сърби, черногорци, румънци…” 

а) Стефан Стамболов 
б) Васил Левски 
в) Христо Ботев 
г) Любен Каравелов 

17. С кое събитие е свързан представения откъс от документ? 
Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките 
гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват 
едни други по улиците!...Ако вие, братя, сте истински патриоти и апостоли 
на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище! 

а) Видинското въстание  
б) Априлското въстание 
в) Старозагорското въстание 
г) Нишкото въстание 

18. Общото за годините 1867 и 1868 е, че тогава: 
а) българите вземат участие в Сръбското и Гръцкото въстание 
б) българските емигранти подготвят и изпращат чети в страната 
в) избухват Старозагорското и Априлското въстание 
г) създадени са БПЦК и Вътрешната революционна организация. 

19. Първите политически партии, които се формират в Княжество 
България, са: 
а) Консервативната и Либералната 
б) Либералната и Народнолибералната 
в) Народната и Консервативната 
г) Либералната и Демократическата 
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20. Как се нарича първият български вестник, издаден от Иван Богоров 
през 1846г.? 
а) „Любословие” 
б) „Свобода” 
в) „Български орел” 
г) „Знаме” 

21. Защо е свикана Цариградската посланическа конференция в края на 
1876г.? 
а) за да ликвидира изостаналата Османската империя като държава 
б) за да потърси решение на българския въпрос, без да се нарушава целостта на 
империята 
в) за да помогне на Русия да покровителства християните в империята 
г) за да върне областта Босна и Херцеговина на Австро-Унгария 

22. Каква стопанска политика провеждат българските правителства в края 
на XIX век? 
а) Подпомагат с всички средства развитието на традиционните занаяти 
б) Полагат грижи преди всичко за земеделското производство  
в) Приемат закони за насърчаване на местното производство  
г) насърчават вноса от развитите европейски държави 

23. Кое не е характерно за демократичното управление? 
а) равнопоставеността на всички граждани пред закона 
б) вземането на еднолични решения от владетеля 
в) изборността на органите на управление 
г) спазване на гражданските и политическите права на личността 

24. За първи български княз на Княжество България е избран: 
а) Фердинанд  Сакскобургготски 
б) Александър І Батенберг 
в) Борис ІІІ 
г)Симеон 

    25.Съединението на Княжество България и Източна Румелия е извършено 
на: 

а) 9 септември 1890 г. в Търново 
б) 6 септември 1885 г. в Пловдив 
в) 6 септември 1885 г. в София 
г) 3 март 1878 г. в Сан Стефано 

    26. Независимостта на България от Османската империя е обявена на: 
а) 3 март 1878 
б) 16 април 1879 
в) 6 септември 1885 
г) 22 септември 1908 

    27.Управлението и издръжката на училищата  през Възраждането се 
осъществява от: 

а) църковно-училищните настоятелства 
б) градски и селски общини 
в) училищните настоятелства и еснафските организации 
г) общините,еснафските организации и църковно-училищните настоятелства 

   28.Васил Левски е бил знаменосец в четата на: 
а) Филип Тотю 
б) Панайот Хитов 
в) Хаджи Димитър и Стефан Караджа 
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г) Христо Ботев 
29.Коя от изброените функции се отнася за Обикновеното народно събрание: 

а) избира регенти и нов княз 
б) одобрява промени в територията на страната 
в) предлага и гласува законите,приема бюджета на държавата,контролира дейността на 
правителството 
г) може да променя конституцията на страната 

30.Илинденско-Преображенското въстание избухва през: 
а) 1901 
б) 1903 
в) 1904 
г) 1908 

 
ІІ част  

1. Допълнете пропуснатото: 
Водачи на църковнонационалната борба на българите са  
………………………………………………………… и 
………………………………………………………………………….. 
2. Избройте четири имена на дейци на българското националноосвободително 
движение: 
а) 
б) 
в)  
г) 
3. Посочете имената на историческите личности,свързани с отразените в 
цитираните текстове идеи: 
 
 
                                   Идея Личност 
„Мечом са българите своята свобода загубили,мечом пак трябва 
да я добият!” 

 

„…с една обща революция да се направи коренно преобразование 
на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се 
замени с демократска република” 

 

„Моята цел е постигната вече!В сърцето на тирана аз отворих 
такава рата, която никога няма да заздравей!” 

 

„О, неразумни и юроде!Защо се срамуваш да се наречеш 
българин и не четеш, и не говориш на своя език?” 

 

4. Срещу предложените в таблицата определения напишете понятията, които им 
съответстват:суспендирам, либерализъм,прелиминарен и екзархия 
 
Понятие                                    Определение 
 Голяма църковна област, която се ръководи от епископ или 

митрополит 
 Теория за общество на свободната инициатива и равенство на 

всички пред закона 
 Предварителен ( договор ) 
 Отменям действието на конституция 
5. Посочете понятието, пропуснато в следващия откъс: 
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„ ……………………………………………………. се състои от два пъти повече 
депутати, представители на църквата, на местната и съдебната власт.То избира 
регенти,нов княз,одобрява промени в територията на страната и може да променя 
конституцията…” 
                                                                                   
…………………………………………………………………………….. 
6. За всяко от изброените понятия посочете пример от българската история 
Понятие                    Пример 
Писмо 
 

 

Комитети 
 

 

Партия 
 

 

Мирен договор 
 

 

7. Посочете документа, откъс от който е следващият текст и го датирайте: 
„… 4.Българското княжество е монархия наследствена и конституционна, с народно 
представителство. 
5.Князът е върховен представител и глава на държавата.” 
            ……………………………………………………………………………………….           
………………………. 
8. Избройте имената на историческите личности, свързани със зададените факти и 
събития: 
                   Факт/ Събитие              Личност 
Открита е първата текстилна фабрика в Сливен  
Авторът на „Рибен буквар”  
Първият български екзарх  
Режим на пълномощията  
9. Кои са историческите личности? 
 
 

 

        
 
…………………………………………..    
………………………………………………   ………………………………………… 
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10. Озаглавете картата: 
 
 

 
 

ІІІ част 

Отговорете на историческия въпрос: 

Какво е участието на българите в Руско-турската война 1877-1878 г.? 

При отговора вземете под внимание следните въпроси: 

1.Разкрийте причините за началото на Руско-турската война  1877 г. и 
съвпадението на целите на Руската империя и тези на българското 
националноосвободително движение. 

2.Представете създаването на българското опълчение. 

3.Оценете приноса на българските опълченци в решителните битки на Руско-
турската война на българска територия. 

4.Обяснете методите и начините, чрез които българското население съдейства на 
руските войски във войната. 

5.Направете изводи за значението на Руско-турската война за освобождението на 
България и за приноса на българите в тази война. 

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


