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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-по старата учебна програма                     

                                                           

                    Уважаеми ученици, 
 В работния материал на олимпиадата са включени: 

- 20 тестови задачи със затворен отговор, от които само един е верен  и 10 задачи с 
отворен отговор; 
- писмен текст – отговор на исторически въпрос, който не трябва да надвишава 3 
ръкописни страници.  
Пропуснат или сгрешен отговор се оценява с 0 /нула/ точки. Максималният брой точки е 
100. Задачата за създаване на текст по исторически въпрос се оценява с общ брой 40 
точки. 
За задача със затворен отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с 
„Х”.  Не се допускат задрасквания и поправки. По време на работа може да пишете 
само със син химикал. По време на изпита не може да ползвате допълнителни помагала 
или пособия. 
Време за работа - 4  астрономически часа. 

Успешна работа!  
 
ПЪРВА ЧАСТ 
А. ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 

 
1.През  313г. по силата на Миланския едикт християнството е признато за 
равноправна религия в Римската империя от император: 
а/Каракала; 
б/Диоклециан; 
в/Константин; 
г/Теодосий. 
 
2.Първият Вселенски събор разработва основите на християнското учение –
„Символ на вярата”, през 325 г. в: 
а/Никея; 
б/Сердика; 
в/Рим; 
г/Ефес. 
 
3.Историците приемат за край на Античността: 
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а/налагането на християнството за задължителна религия в Римската империя през 
380г. от Теодосий Велики; 
б/преместването на столицата на Римската империя от Рим във Византион през 330 г. 
от Константин Велики; 
в/ликвидирането на Западната Римска империя през 476 г. в резултат на варварските 
нашествия; 
г/появата на първата варварска държава, създадена от вестготите. 
 
4.Възникналото по време на управлението на Октавиан Август християнство се 
налага като официална и задължителна религия в Римската империя с едикт от 
380 г. на император: 
а/Нерон; 
б/Диоклециан; 
в/Константин; 
г/Теодосий. 
 
5.Опитът на император Диоклециан да спаси единството и могъществото на 
Римската империя се изразява в : 
а/налагането на система на управление, наречена доминат; 
б/налагането на християнството за официална религия; 
в/разделянето на империята на две части; 
г/създаването на нова религиозна система, издигаща в култ слънцето. 
 
6.Владетелят, подчинил варварския свят в земите от Европа до Средна Азия /434-
453г./, е : 
а/Аларих; 
б/Одоакър; 
в/Гейзерих; 
г/Атила. 
 
7.За да спаси Римската империя от разруха, с оглед по-доброто и управление, 
Теодосий Велики разделя държавата между синовете си Аркадий и Хонорий през: 
а/330г.; 
б/395г.; 
в/451г.; 
г/476г. 
 
8.Основната външнополитическа цел на император Юстиниан І Велики е : 
а/разгромът на персите; 
б/отблъскването на арабите; 
в/защитата на северните граници от нашествията на славяните; 
г/териториалното възстановяване на Римската империя. 
 
9.Хан Аспарух създава Дунавска България след победа над византийския 
император: 
а/Константин ІV Погонат; 
б/Никифор І Геник; 
в/Лъв ІІІ Сириец; 
г/Константин V Копроним. 
 
10.Арабското настъпление в Западна Европа е спряно през: 
а/732г. в битката при Поатие от войските на Карл Мартел; 
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б/754 г.чрез т.нар. „Пипинов дар”  на франкския владетел Пипин Къси; 
в/718г. от българския хан Тервел при Константинопол; 
г/843г. по силата на Вердюнския договор от синовете на Людвиг Благочестиви. 
 
11.Основна цел на българската външна политика през първата половина на 
VІІІв.е: 
а/присъединяване на славянските племена на Балканите към България; 
б/завладяване на Константинопол; 
в/покоряване на франките; 
г/териториално разширение на североизток. 
 
12.Присъединява крепостта Сердика към България. Побеждава византийския 
император Никифор І Геник през 811г. Създава първите български писани 
закони. Тези дела извършва българският хан: 
а/Тервел; 
б/Телериг; 
в/Кардам; 
г/Крум. 
 
13.Първото териториално разширение на българската държава се осъществява 
при: 
а/хан Аспарух през 688 г.; 
б/хан Тервел през 705 г.; 
в/хан Крум през 809 г.; 
г/хан Омуртаг през 815 г. 
 
14.През 830 г. възниква славянска държава, обхващаща територии в Централна  
Европа, под наименованието: 
а/Словения; 
б/Великоморавия; 
в/Хърватско княжество; 
г/Сръбско княжество. 
 
15.Император Ираклий провежда редица реформи от административен и военен 
характер, в резултат на които основна роля  в армията започват да играят 
селяните, получаващи земя срещу военни задължения. Тази категория население е 
известна като: 
а/копти; 
б/стратиоти; 
в/сарацини; 
г/федерати. 
 
16.Усъвършенстваната славянска писменост, известна като „кирилица”, е дело 
на: 
а/Константин – Кирил Философ; 
б/Наум; 
в/Климент Охридски; 
г/Патриарх Евтимий. 
 
17.Под понятието „цезаропапизъм” се разбира: 
а/религия, почитане на един Бог; 
б/подчинение на варварските племена на византийските императори; 
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в/подчиненото положение на църквата спрямо владетеля; 
г/върховенството на римския папа над всички християнски църкви. 
 
18. Причина за политическото раздробяване на Средновековна Европа през ІХ- 
ХІв. е: 
а/господството на феодалният сепаратизъм; 
б/норманските нападения; 
в/борбата между светската и църковната власт за надмощие; 
г/създаването на ислямска държава на Пиренейския полуостров. 
 
19.Известният български средновековен книжовник Йоан Екзарх описва чудесно 
Симеоновия дворец в произведението си: 
а/ „Шестоднев”; 
б/„Небеса”;  
в/„Азбучна молитва”;  
г/„ Златоструй”. 
 
20.Водещото положение на България в Европейския Югоизток е резултат от 
победата на цар Симеон над византийците в битката при р.Ахелой на: 
а/14 февруари 869 г.; 
б/4 март 870г.; 
в/6 април 885г.; 
г/20 август 917г. 
 
Б. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР 
1. Попълнете таблицата, като подредите в хронологична последователност четири 
събития, свързани с Езическа България. 

Събитие година 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Избройте имената на четирима владетели на Франкската държава. 
А) ………………………………………………………………………………………. 
Б) ………………………………………………………………………………………. 
В) ………………………………………………………………………………………. 
Г)...………………………………………………………………………………………. 
 
3. Отбележете века, когато са се случили следните събития: 

Събитие Век 
А) Създаването на славянската писменост  
Б) Поява на мюсюлманската религия  
В) Падане на България под византийска власт  
Г) „Великата схизма” между Западната и Източната християнска 
църква 
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4. Посочете имената на историческите личности, свързани със зададените факти, 
или събития. 

Събитие / Факт Личност 
А) Разгромяване на Аварския хаганат от франкския 
владетел 

 

Б) Киевски княз организирал два похода срещу 
България 

 

В)Български владетел сключва мирен договор с 
император Ираклий, удостоен е с титлата „патриций” 

 

Г)Издаден  Корпус на гражданското право 
 

 

 
5. Срещу всяко определение напишете понятието, което му съответства: 
вандализъм; бенефиций; гностицизъм; монофизитство. 
 Безмислено рушене на културни ценности 
 Християнско направление, считащо Бог за висше знание 
 Учение за единната природа на Христос 
 Форма на поземлено владение, дарявано при условие за 

военна служба и за определен срок 
 

6. Обяснете съдържанието на следните понятия: 
Ерес  

 
Феод  

 
Хегемония  

 
Ангария  

 
 
7 .За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската 
средновековна история, който съответства на неговото съдържание. 
Кесар  

 
Патриций  

 
Писани закони  

 
Комитопули  

 
 
8. Разположете в хронологична последователност /1,2,3,4/ следните събития. 
 
събитие Хронологична 

последователност 
Немският крал Отон І е коронясан за император на Свещената 
Римска империя 

 
 

Вердюнски договор – разделяне на франкската империя  
С помоща на хан Тервел византийците разбиват арабите под 
стените на Константинопол 

 

Българите разбиват войските на император Никифор при 
Върбишкия проход 
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9. Посочете документа, откъс от който е следния текст и посочете неговия автор и 
през кой век е писан: 

„Ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: „Кой ви е създал 
азбуката или превел книгите?”, всички знаят и в отговор ще рекат: „Св. 
Константин Философ, наречен Кирил; той ни създаде азбуката и преведе книгите 
и брат му Методий”… И ако попитат в кое време, то знаят и ще рекат, че по 
времето на гръцкия цар Михаил и на Борис българския княз, и на Растица 
моравския княз, и но Коцел блатненския княз, в годината 6363 от сътворението на 
света.” 

 
 

Заглавие на документа 
....................................................................... 

 

 
Автор 

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

 
Век 

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

 
10. Поставете заглавие на следващата карта и я датирайте. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
ВТОРА ЧАСТ  
Напишете в обем до 3 страници отговор на исторически въпрос: 



Олимпиада по история и цивилизация 8 клас-по старата учебна програма 7 

Езическа България в ранносредновековна Европа 
При отговора вземете под внимание следните въпроси: 
1.Раждането на Средновековна България. 
2.Кризата в средата на VІІІ в. 
3.Хан Крум – пълководец и законодател. 
4.Хан Омуртаг – реформатор и строител. 
 
Писменият текст не бива да надвишава 3 ръкописни страници! 

 

 

 

 

Трите имена…………………………………………………………………Клас………………. 

Училище…………………………………………………………………….Град……………….. 

Комисия по проверка и оценка: 

1………………………………………………………………………../…………………./ 

2………………………………………………………………………../…………...……../ 

Брой точки:………………………….. 

 


