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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 
VІІІ клас – нова учебна програма                      

                                                           

                    Уважаеми ученици, 
Представен Ви е тест от 50 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 4 астрономически часа. 
Желаем Ви успех !  

 
 

1. При кой римски император християнството е обявено за държава религия ? 
а) Нерон 
б) Константин 
в) Теодосий 
г) Юлиан 

2. През периода на ранното християнство в храмовете Христос е изобразяван 
като: 
а) гълъб 
б) риба 
в) агне 
г) кораб 

3. Новата столица на Източната Римска империя Константинопол е осветена 
през: 
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а) 313 г. 
б) 330 г. 
в) 380 г. 
Г) 325 г. 

4. През коя година загива окончателно Западната Римска империя? 
а) 410 г. 
б) 455 г. 
в) 476 г. 
г) 451 г. 

5. С появата в Европа на кой народ се поставя началото на ‘Великото 
преселение на народите’? 
а) славяните 
б) аварите 
в) хуните 
г) готи 

6. Бургундите са: 
а) славянско племе 
б) германско племе 
в) келтско племе 
г) прабългарско племе 

7. Кой език става общоприет за средновековието в Западна и Централна 
Европа? 
а) латински 
б) славянски 
в) германски 
г) гръцки 

8. Селяните-войници, наречени стратиоти откриваме в средновековна: 
а) България 
б) Германия 
в) Византия 
г) Полша 

9. През 732г. един франкски владетел разбил арабите край Поатие, кой е той? 
а) Хлодвиг 
б) Карл Мартел 
в) Карл Велики 
г) Людовик Благочестиви 

10. Какво означава в превод думата „ислям”? 
а) борба 
б) нова религия 
в) покорство 
г) пряк път 

11. Кои от изображенията не са характерни за ислямските храмове: 
а) флорални изображения 
б) геометрични изображения 
в) човешки изображения 
г) арабески 

12. Иконоборството като религиозно движение е характерно за: 
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а) Франкската империя 
б) Свещената Римска империя 
в) Византия 
г) Арабски халифат 

13. Кой български владетел победил арабите през зимата на 717-718г. край 
Константинопол? 
а) хан Аспарух 
б) хан Тервел 
в) хан Крум 
г) хан Телериг 

14. За кой от синовете на Людиовик Благочестиви остава Франция? 
а) Лотар 
б) Лудвиг 
в) Шарл 
г) Мартел 

15. Кой народ в началото на Xв. се настанил в Панония?  
а) маджарите 
б) викингите 
в) арабите 
г) печенеги 

16. Една от причините за въвеждането на християнството в България била: 
а) сплотяването на славяни и прабългари 
б) победа на Византия над България  
в) пристигането на учениците на Кирил и Методий в България 
г) създаване на славянската азбука 

17. Какъв статут получила българската църква? 
а) самостоятелна архиепископия 
б) патриаршия 
в) екзархия 
г) митрополия 

18. Славянският език е обявен за официален в България през 893г. на: 
а) Първия вселенски събор 
б) Преславския църковно-народен събор 
в) Ефески църковен събор 
г) Седми вселенски събор 

19. С края на управлението на кой български владетел се свързва 
формирането на българската средновековна народност? 
а) княз Борис 
б) цар Симеон 
в) цар Самуил 
г) цар Петър 

20. Как се нарича социално-политическият ред, който се формира през XI век 
в Европа? 
а) феодален 
б) имперски 
в) робовладелски 
г) халифат 
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21. С коя династия се свързва съзаването на “Свещената Римска империя”? 
а) Меровинги 
б) Каролинги  
в) Саксонци 
г) Франконци 

22. През кой век се провежда съдбоносната за Англия битка край гр. 
Хейстингс? 
а) IX в. 
б) X в. 
в) XI в. 
г) XІІ в. 

23.  Посочете кой от отговорите е причина за началото на кръстоносните 
походи: 
а) появата на един смел рицар – Годфроа дьо Буйон 
б) призивите на папа Урбан ІІ за организирането на кръстоносен поход 
в) желанието на европейските владетели да завлаеят нови земи и богатства на Изток 
г) вечно спасение 

24. Династията Комнини е управлявала в: 
а) Англия 
б) Франция 
в) Византия 
г) Киевска Рус 

25. Каква титла получава Калоян от папа Инокентий ІІІ? 
а) примас 
б) император 
в) крал 
г) цар 

26. Отговоретe с Да или Не. 
а) Свещени за мюсюлманите сa Мека и Медина .... 
б) Изграждането на църквата „Св. София” в Константинопол е свързано с името на 
император Константин Велики .... 
в) Цар Иван Асен ІІ побеждава унгарците край с. Клокотница .... 
г) Столица на България в годините на цар Самуил e Охрид .... 

27. Попълнете имената на българските владетели, свързани със събитията: 
а)Аз победих император Никифор І във Върбишкия проход 811 г..................... 
б) Аз победих византийците край р. Ахелой през 917г. ................................... 
в) Аз победих латинските рицари край гр. Одрин през 1205г. ........................ 

28. От предложените понятия изберете правилните, които отговарят на 
зададените обяснения: стратиот, майордом, едикт, стратег, реликва, династия, 
прония, сюзерен 
а) ....................... монархическо семейство, в което властта се предава по наследство 
б) ....................... от латински – заповед; владетелски акт със силата на закон 
в) ....................... феодален господар (противоположно на васал) 
г) ....................... управител на тема и командир на темна войска във Византия 
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29. Подчертайте личностите, свързани с кръстоносните походи: Урбан ІІ, 
Симеон Велики, Карл Велики, Ричард І, Юстиниян І, Фридрих І Барбароса, Атила. 
 

30. Посочете века, през който са издадени следните исторически документи 
а) Милански едикт ..... 
б) Юстинианов кодекс ..... 
в) Книга на страшния съд (Англия) ..... 

31. Посочете основната последица от подписването на следните договори 
а) Вердюнски договор – 843г.   
............................................................................................................................. 
    
б) Ловешки договор – 1187г.  
............................................................................................................................. 
 
в) Уния между България и Папството-1204г. 
............................................................................................................................. 

32. Попълнете липсващите звена от благородници във феодалната йерархия в 
Западна Европа 

крал 
 

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

графове 
 

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

рицари 
 

33. Попълнете липсващата дума от популярните през Средновековието 
поговорки: 
 
а) ‘Васалът на моя васал не е мой ............’ 
б) ‘ Градският въздух прави човека ..........’ 
 

34. Посочете имената на трима императори от средновековна Европа: 
а) ........................ 
б) ........................ 
в) ........................ 
 

35. Подредете в хронологичен ред следните български владетели: 
 
цар Симеон, цар Самуил, цар Калоян, княз Борис І,  
………………………………………………………………………………………………….. 
 

36. Попълнете имената на следните личности, отговарящи на твърденията: 
а) Наричаха ме ‘Бич Божи’ и предвождах хуните през V век ......................... 
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б) Покорих Западна Европа и през 800г. папа Лъв ІІІ ме короняса за ‘римски император’ 
.................................... 
в) През XI в. покорих Англия, наричаха ме ‘Завоевател’ ............................ 
 

37. Свържете имената на историческите личности със съответната година и 
събитие: 
княз Борис І                          1230г…………………………………………………. 
цар Симеон                           917г…………………………………………………... 
цар Калоян                            864г…………………………………………………... 
цар Иван Асен ІІ                  1205г…………………………………………………. 

38. Свържете имената на историческите личности със съответната година: 
Константин Велики               1095г. 
Мохамед      313г. 
Урбан ІІ      622г. 
 

39. Свържете  имената на българските исторически личности със съответния 
географски обект. 
хан Аспарух     Средец 
хан Крум     Онгъл 
Асен и Петър     Търново 
 

40. Свържете  имената на историческите личности със съответния географски 
обект. 
Атила        Клермон 
Мохамед      Мека 
Хайнрих ІV      Каталунските поля 
Урбан ІІ      Каноса 
 

41. Попълнете пропуснатите думи: 
 
а) Новите варварски държави и общества, които възникват в резултат на Великото 
преселение на народите, подготвят навлизането на Европа в епохата на 
............................................... . 
б) Феодът се предава по наследство на ........................... син на рицаря. 
в) Хан Крум е първият владетел, издал общи ..................... за прабългари и славяни. 
г) През 1235г. Цар Иван Асен ІІ скъсва унията с .................................. и възстановява 
Българската патриаршия на църковен събор в Лампсак. 
 

42. Подредете в хронологичен ред събитията: приемането на учениците на Кирил 
и Методи в България; победата на Иван Асен ІІ при с. Клокотница; покръстването на 
България; съпротивата на цар Самуил срещу Византия. 

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

43. Подредете в хронологичен ред събитията: разпадането на Франкската 
империя-843г.; гибелта на Западната Римска империя-476г.; Първият кръстоносен поход-
1096г.; възникване на исляма-630г. 
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............................................................................................................................................................ 
44. Определета характера на изброените исторически събития и процеси 

(политически, културно-духовни, социално-икономически): 
а) разпадането на Франкската империя ................................. 
б) Каролингско възраждане ................................ 
в) обособяване на динати и парици във Византия .................................. 

45. Свържете историческите личности с правилните титли: 
Инокентий ІІІ      папа 
Ричард І Лъвското сърце    император 
Алексий І Комнин     крал 

46. Свържете историческите личности с тяхната дейност: 
Мохамед      владетел 
Климент Охридски        книжовник 
Константин Велики                 религиозен водач 
Авицена                                    Средновековен медик 

47. Свържете държавите с формата на политическото им управление през 
Средновековието: 
Арабия                                    царство 
Византия                                 империя 
Англия                                    халифат 
Търновска България              кралство  

48. Поставете липсващите документи на правилните места: 
 
а) ......................................... е свещената книга на мюсюлманите 
б) ......................................... е византийски сборник от закони 
в) ......................................... е свещената книга на християните 
 

49. За коя легенда от ранната българска история се отнася следната картина? 
Кой е художника? 
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............................................................................................................................................................

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

50. За коя епоха от българската история е характерно следното изображение: 
 

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

Задача: отговор на исторически въпрос 
 

Покръстването на България през IX в. 
• Причини за възприемане на християнството 
• Княз Борис и акта на покръстването 
• Статут на българската църква 
• Последици от покръстването 
 
 Отговорът не трябва да надвишава 3 ръкописни страници. 
 
Ученик 
Трите имена.................................................................................................Клас.................... 
Училище........................................................................................................... 
Град/село........................................................................................ 
Комисия по проверка и оценка 
1..................................................................................../............................./...............................т. 
2............................................................................../................................./.................................т. 
                                      
 Общ брой точки:................................................................................т. 


