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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 ПАЗАРДЖИК.......... 
                                   Й. Чалъков 

 
 ОЛИМПИАДА  ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ –  ОБЩИНСКИ КРЪГ 
                                                                                    

27. 02. 2010 година 
VІІ 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.Древноизточните общества преминават през следните три форми на държавно 
устройство: 
   а/ град, монархия, империя 
   б/ град, монархия, република 
   в/ монархия, империя, република 
   г/ град, империя, република 
2. Древен Египет възниква : 
  а/ в Месопотамия                                     
  б/ в Анатолия 
  в/ по долината на р. Нил                        
  г/ на Средиземноморския бряг на Мала Азия 
3. Голямото строителство на пирамиди е от времето на: 
   а/ Старото египетско царство 
   б/ Новото египетско царство 
   в/ Долното египетско царство 
   г/ Южното египетско царство 
4. Най-голямо могъщество Персия достига при: 
   а/ Кир І                                                      
   б/ Кир ІІ 
   в/ Дарий І                                                 
   г/ Теглат Палазар І 
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5. За кой от древните народи се отнася определението „ народ от търговци, лихвари и 
моряци”? 
   а/ за египтяните                                     
   б/ за асирийците 
   в/ за финикийците                                 
   г/ за евреите 
6. Кой от изброените паметници не е едно от седемте чудеса на света: 
   а/ храмът на бог Яхве в Йерусалим                       
   б/ гробницата на Мавзол 
   в/ Александрийският фар                       
   г/ храмът на Артемида в Ефес 
7.През ІV хил. пр.Хр. единно държавно управление се наложило в: 
   а/ Тракия                                                  
   б/ Египет 
   в/ Израил                                               

         г/ Персия 
      8. Основният извор за историята на евреите е /са/: 

   а/ археологическите разкопки                                   
   б/ Библията 
   в/ глинени плочки с клинописно писмо                  
   г/ Розетския камък 
9. Храмът на бог Яхве в Йерусалим е построен от: 

        а/ цар Саул                                                                       
        б/ цар Давид 

  в/ Авраам                                                                  
  г/ цар Соломон 
10.  Най-способната и подготвена армия в източния свят е: 
   а/ хетската                                                                  
   б/ египетската 
   в/ персийската                                                       

         г/ асирийската 
11. „ КА” е: 
   а/ небесна богиня                                                       
   б/ повелител на Нил 
   в/ двойник, сянка на всяко живо същество            
   г/ статуя на покойник 
12. Откъде е следният текст: 
   „…Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и 
отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината- нощ…” 
   а/ от Книга на царете                                                   
   б/ от Евангелието 
   в/ от законника на Хамурапи                                      
   г/ от Библията  
13. Определенията „първите гърци”и „ учители на гърците” са дадени на: 
   а/ ахейците                                                                
   б/ финикийците 
   в/ минойците                                                              
   г/ хетите 

      14. Откривателят на  древна Троя е: 
   а/ Артър Евънс                                                          
   б/ Майкъл Вентрис 
   в/ Хайнрих Шлиман                                                  
   г/ Омир 
15.Последица от Великата гръцка колонзация е: 
   а/ упадък на гръцките полиси 
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   б/ завладяването на Персия от гърците 
   в/ пренаселеност на полисите 
   г/ налагане на гръцкото културно влияние в Средиземноморието 
16. Оградете буквата, където са правилно подредени в хронологичен ред управления-
та на следните владетели: на Перикъл в Атина /1/, на Александър Македонски в 
Македонската държава /2/, на Хамурапи във Вавилон /3/, на Дарий І в Персия /4/ 
 а/   /3/, /4/, /1/, /2/ 
 б/   /2/, /4/, /3/, /1/ 
 в/   /4/, /3/, /1/, /2/ 
 г/   /1/, /4/, /3/, /2/ 
17. Коя от споменатите личности НЕ Е  законодател: 
   а/ Ликург                
   б/ Драконт                    
   в/ Солон                   
   г/ Хипий 
18. Политическите решения в Спарта взема: 
   а/ колегията на ефорите                                   
   б/ Съветът на старейшините 
   в/ двамата царе                                                  
   г/ Апелата 
19. За коя политическа система се отнася следната характеристика: 
   За около пет века-от VІІІ до ІVв.пр.Хр.-в Древна Елада се родила една от най-
забележителните цивилизации на античността. В нея човекът бил гражданин, а не поданик. 
Той търсел истината и справедливостта, почитал боговете, но се подчинявал на законите, 
свободно поставял въпроси и изразявал свободно мнението си. Трите власти- 
законодателна, изпълнителна и съдебна- били разделени. 
   а/ атинската олигархия                                         
   б/ атинската демокрация 
   в/ атинската аристокрация                                    
   г/ нито едно от изброените 
20.Аристотел, Платон и Сократ са: 
   а/ древногръцки богове                                       
   б/ атински политици 
   в/ спартански пълководци                                  
   г/ древногръцки философи 
21. Главни противници в Пелопонеската война са: 
   а/ Атина и Тива                                                   
   б/ Атина и Спарта 
   в/ Тива и Спарта                                                
   г/ Коринт и Атина 
22. Най-ранните писмени сведения за траките откриваме у: 
   а/ Херодот               
   б/ Тукидид              
   в/ Омир               
   г/ Хезиод 
23. Одриското царство било създадено от цар: 
   а/ Терес 
   б/ Ситалк 
   в/ Спарадок 
   г/ Котис І 
24.  Пелопонеската война има за последици: 
   а/ балансирането на влиянието на двата полиса в Гърция 
   б/  политическа стабилизация в Елада 
   в/ задълбочаване на разпокъсаността и безредието в елинския свят 
   г/ налагане на атинската демокрацията в цяла Елада 



Олимпиада по история и цивилизация VІІ клас 4 

25. Коя държава не прераства в империя 
   а/ еврейската държава                                
   б/ Персия 
   в/ Асирия                                                         
   г/ Египет 
26. Основните битки по време на завоевателните походи на Александър Македонски 
са при:  
   а/ Термопилите, Платея, н. Микале 
   б/ Херонея, Граник, Маратон 
   в/ Граник, Исос, Гавгамела 
   г/  о-в Саламин, о-в Делос, о-в Евбея 
27. История на Пелопонеската война  е произведение на: 
   а/ Херодот                                                        
   б/ Омир 
   в/ Тукидид                                                         
   г/ Есхил 
28. Епохата на Елинизма се характеризира с: 
   а/ взаимното проникване на двете цивилизации - древногръцката и източната 
   б/ нова данъчна система  
   в/ изграждане на нов тип армия 
   г/ упадък на елинската култура 
29. Тиранията е преходна форма на управление в 
   а/ Персия                    
   б/ Вавилон                   
   в/ Елада            
   г/ Рим 
30. Древните елини поставят началото на: 
   а/ астрология          
   б/ философията              
   в/ медицината             
   г/ математиката 
 

ІІ ЧАСТ 
Отговорете! 

 
31. Попълнете таблицата, като свържете всяка от дадените исторически личности със 
съответстващото и събитие: 
-Нарамсин, Ашурбанипал, Менес/Нармер/,  Александър Македонски 
 

ИСТОРИЧЕСКА 
ЛИЧНОСТ 

ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ 

 Създал първата библиотека в света от стотици 
глинени плочки с клинописни текстове. 

 Създал египетското царство 
 Създал държава, простираща се от Адриатическо 

море на Запад, до р. Инд на Изток 
 Владетел, изобразяван с рога-символ на 

божественост, при който Акад достига своето 
могъщество 

 
32. Прочетете внимателно дадения текст. За каква длъжност става въпрос в него? В коя 
от страните на Изток тя е на почит и защо? 
   Длъжността на /……………………/ е по-хубава от всички други. Нему отдават почит още 
като дете. Изпращат го да изпълни поръчения и той не се връща след това, за да надене 
работната престилка. Не съществува длъжност, която да няма началник, освен 
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длъжността на /………………………./, тъй като той самият си е началник. Нему никога не 
казват „ поработи за този човек!” 
Из „ Поучението на Ахтой към сина му”  ( Средно царство) 
ДЪРЖАВА……………………………ДЛЪЖНОСТ……………………………………….. 
ПРИЧИНИ ЗА ПОЧИТТА………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
33. Попълнете таблицата като отбележите времето, в което са се случили следните 
събития: 

СЪБИТИЕ ВРЕМЕ /хилядолетие, век/ 
А/ Троянската война  
Б/ Възникване на Спарта  
В/ Създаване на Еврейското царство  
Г/ Гръко-персийски войни  
 
34. Дайте определение и конкретен пример за даденото понятие: 
Монотеизъм-………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
35. Негова е клетвата: „ Ще се грижа за болните и ще помагам за тяхното оздравяване” 
…………............................................................................................................................................. 
36. Избройте 4 имена на египетски пирамиди и храмове 
    А/……………………………………………………………………………………………... 
    Б/ .............................................................................................................................................. 
    В/ …………………………………………………………………………………………….. 
    Г/……………………………………………………………………………………………... 
 
37. Срещу дадените определения поставете подходящо понятие: 
 
 ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
А/  Храм на божество в Древна Месопотамия,който има форма 

на стъпаловидна пирамида 
Б/  Каменни плочи с Десетте божи заповеди, които Бог дал на 

Моисей на Синайската планина 
В/  Название на робите в Древна Спарта 
Г/   Форма на държавно управление, съсредоточено в ръцете на 

няколко знатни и богати семейства от аристокрацията 
 
 
38. Кои паметници на културно-историческото наследство са изобразени на снимките: 

          
 
А/………………………………. Б/  ……………………  В/………………………………… 
 
39. Поставете заглавие на дадената карта:  
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……………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

ІІІ ЧАСТ 
 

ОТГОВОРЕТЕ НА СЛЕДНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ ВЪПРОС? 
    Какво знаете за религията на древните елини? 
При отговора вземете под внимание следните въпроси: 
1.Какъв е вида на древногръцката религия? 
2.Кои са почитаните от елините богове? 
3. Избройте по-известните общогръцки светилища? Какво знаете за тях? 
4. Направете обща оценка за мястото на религията в живота на древните елини? 
 
   Писменият текст не бива да надвишава 2 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. 
 


