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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 
ІХ клас                        

                Уважаеми ученици, 
Представен Ви е тест от 50 задачи, които са от областта на  историята. 
Задачите са два типа – 40 с избираем отговор и 10 с отворен отговор. 

Към всяка задача със затворен отговор са посочени по четири отговора, като само един 
от тях е верен. Верният отговор 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. 
За всеки верен отговор се дава броя точки, посочени срещу задачата. 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 ! 

  
      А. Задачи с избираем отговор                    
1.Ренесансът обхваща перода:                                                                                             1 т. 
а/ XIII в.                      
б/ XIX в.             
в/ края на  XІV началото на   XVI в. 
г/ ХІ в. 
2.Европейският икономически център се измества след Великите географски открития 
от Средиземноморието  към:                                                                                             1 т. 
а/ Испания, Франция, Англия, Нидерландия 
б/ Африка 
в/ Америка  
г/ Османската империя 
3.Тридесетгодишната война опустошила германските земи започва през:            1т.                                  
а/1718 г.                      
б/1618 г.                
в/1920 г. 
г/ 1565 г. 
4.Кое от посочените въстания на българите не е против османското господство:  1т 
а/Чипровско въстание 
б/ Въстанието на Карпош 
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в/ Второ Търновско въстание 
г/ Въстанието на Петър Делян 
5.  През XVII в. в Англия се налага начин на управление на държавата наречен:   1 т. 
а/монархия 
б/конституционна монархия 
в/самодържавие 
г/ абсолютизъм 
6.  Дидро е автор на :                                                                                                              1 т. 
а/”Духът на законите” 
б/”Енциклопедия” 
в/”Елементи на философията на Нютон” 
г/”Писма относно английската нация”                                                                                                 
7.Кое от изброените не е сред причините за Великите географски открития?          1 т. 
а/ желанието на европейците  да открият богатствата на Изтока 
б/ появата на излишно население в Европа което искало нова земя 
в/стремежът да се освободят светите места от неверниците 
г/ желанието да се разпространява християнската вяра 
8. Ренесансът е:                                                                                                                       1 т. 
а/ критика на католицизма срещу индулгенциите 
б/ колосална културна революция-преход от средновековие кьм ново време 
в/ копиране на гръко-римската култура 
г/ преместване на центъра на европейската икономика от Венеция кьм атлантическите 
държави 
9.Продуктите станали популярни в Европа след В.Г.О. били:                                      1 т. 
 а/ маслини, зехтин и кожи                                
 б/ тютюн,кафе,какао и захар 
 в/ коприна и порцелан                                     
 г/ памучни и вълнени платове 
10. Една от причините за революцията във Франция през 1789 г. е :                              1 т. 
а/ смяната на краля 
б/ конфликт между интересите на силните буржоазни кръгове и аристокрацията 
в/ щурмът на Бастилията 
г/ анархията 
11. Американците постигат признаване на своята държава с :                                         1 т. 
а/ подписване на Декларацията за независимост 
б/ нападението на английските търговски кораби в залива на Бостън 
в/ подписване на Парижкия мирен договор 
г/ откриване на първия континентален конгрес във Филаделфия 
12. Наполеон Бонапарт идва във Франция на власт:                                                           1т. 
а/ през 1799 г. чрез военен преврат 
б/ през1798 г. избран от Директорията 
в/ през 1798 г. избран от народа 
г/ през 1799 г. като наследник на трона 
13. Целта на създадения „Свещен съюз” между Русия, Прусия и Австрия е:                  1т. 
а/ да изгони французите от Русия 
б/ да победи французите при Ватерло 
в/ да свали режима на Нополеон 
г/ да установи вечен мир под егидата на законните монархий 
14. Индустриалната революция (1750-1850)  започва в:                                                       1т. 
а/ Франция  
б/ Англия  
в/ Прусия 
г/ Нидерландия 



Олимпиада по история и цивилизация ІХ клас 3 

15.Кое нововъведение не е направено по време на първата индустриална революция:1т                                  
а/замяната на човешката енергия с тази на машините 
б/ замяната на животинската енергия с двигателя 
в/ нарастваща употреба на минерални суровини 
г/ откритието на електричеството 
16.Структурата на създаващото се индустриално общество се характеризира с:           1т 
а/ преход от общество на съсловията към общество на класите 
б/ преход от общество на класите към общество на съсловията 
в/ преход от общество на поземлената аристокрация към общество на земеделци 
г/ преход от общество на съсловията към  безкласово общество  
17. Политическите доктрини консерватизъм и либерализъм се оформят през:              1т 
а/ втората половина на ХІХ в. 
б/ първата половина на ХІХ в. 
в/ през ХVІІІ в. 
г/ през ХVІІ в. 
18.Идеята за „диктатура на пролетариата” се появява  в политическото учение на:   1т. 
а/ Луи Огюст Бланки 
б/ Едмънд Бърк 
в/ Карл Маркс 
г/ Ленин 
19. „ Пролетта на народите” започва през:                                                                             1т. 
а/ 1848 г. в Милано 
б/ 1848 г. в Австрийската империя 
в/1848 г. в Прусия 
г/ 1848 г. в Париж 
20.Резултат от революциите в европейските страни  през 1848-49 г. бил:                       1т. 
а/ ликвидиране на феодалните права в половин Европа 
б/ ликвидиране на крепостничеството в Русия 
в/ Франция е обявена за република 
г/ Германия се обединява 
21. Италия става обединена държава начело с крал Виктор Емануил през:                  1т. 
а/ 1761 г.  
б/ 1861 г. 
в/ 1862 г. 
г/ 1863 г. 
22. Втората Германска империя се създава през:                                                                1т. 
а/ 1870 г. 
б/ 1869 г. 
в/ 1871 г. 
г/ 1872 г. 
23. Същността на „Източния въпрос” е:                                                                              1т. 
а/ борбата за преразпределяне наследството но Османската империя, в съчетание с 
разрастващите се националноосвободителни движения на различните групи поданици на 
империята 
б/ реформите на Османската империя 
в/ въстанията на българите 
г/ въстанията на гърците 
24. Коя от историческите личности не се отнася към Балканското възраждане?       1т. 
а/ Евгениос Вулгарис 
б/ Христофор Жефарович 
в/ Вук Караджич 
г/ Гарибалди 
25. Първото свободно васално княжество на Балканите през ХІХ в. е:                          1т. 
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а/ България 
б/ Гърция  
в/ Сърбия  
г/ Албания 
26. Първите стъпки на българите за национално пробуждане са свързани с делото на :            
а/ Паисий Хилендарски                                                                                                                 1т. 
б/ Васил Априлов 
в/ Райно Попович 
г/ Софроний Врачански 
27. „История славянобългарска” е написана през:                                                               1т. 
а/ 1862 г. 
б/ 1762 г. 
в/ 1764 
г/ 1766 г. 
28. През 1835 г. е открито първото българско взаимно училище в:                                  1т. 
а/ Копривщица 
б/ Габрово  
в/ Болград 
г/ Цариград 
29. „Великденската акция” на българите в Цариград се състои на :                                1т. 
а/ 3.ІV.1877 г. 
б/ 3.ІV.1870 г.  
в/ 3.ІV.1860 г. 
г/  3.ІV.1869 г. 
30. Първите планове за национално освобождение на българите са написани от: 
а/ Георги Раковски                                                                                                                        1т. 
б/ Васил Левски 
в/ Любен Каравелов 
г/ Христо Ботев 
31. През 1876 г. избухва въстание на българите наречено:                                                1т. 
а/ Крестненско-Разложко 
б/ Априлско 
в/ Чипровско 
г/ Карпошово 
32. Българите получават свободата си през 1878 г. след подписването на :                     1т. 
а/ Санстефански договор 
б/ Букурещки  договор 
в/ Лондонски договор 
г/ Цариградски договор 
33. САЩ са основани като държава от:                                                                                   1т. 
а/ 15 щата 
б/13 щата 
в/12 щата 
г/14 щата 
 34. Гражданската война в САЩ (1861-65 г.) довела до:                                                      1т. 
а/ победа на Югът 
б/ робовладението било премахнато и с това било осигурено превъзходство на 
индустриалния капитализъм  
в/ Северът претърпял неуспех 
г/ / робовладението било запазено 
35. Япония остава затворена страна до:                                                                                  1т. 
а/ 1853 г. 
б/ 1855 г. 
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в/ 1865 г. 
г/ 1765 г. 
36. Въстанието на сипаите избухнало през средата на ХІХ в.  в:                                      1т. 
а/ Япония 
б/ Индия  
в/ Китай 
г/ САЩ 
37. Симон Боливар е борец за :                                                                                                 1т. 
а/ свобода на Мексико 
б/свобода на Бразилия 
в/ обединение на Латиноамериканските държави в конфедерация 
г/ поправка на границите в полза на Чили 
38. Кое не е последица от колонизирането на Африка?                                                       1т. 
а/ европейците привнесли постиженията на индустриалната епоха 
б/ разпространила се християнската религия 
в/ нарушил се напълно местният начин на живот  
г/ победила индустриалната революция в Европа 
39. Първата национална катастрофа за България настъпва след:                                    1т. 
а/ Първа световна война 
б/ Първа Балканска война 
в/ Втора световна война 
г/ Междусъюзническа война 
40. Първата световна война обхваща периода:                                                                      1т. 
а/ 1914-1918 г. 
б/ 1814-1818 г. 
в/ 1925-1927 г. 
г/ 1941-1944 г. 
   
                Б. Задачи със свободен отговор 
1.Посочете две причини за избухването на революцията във Франция през 1789 г.   2т. 
а/............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
б/............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.. 
2. Срещу дадените в таблицата определения напишете понятията, които им 
съответстват: ренесанс, секуларизъм, капитализъм, банкрут, демографски баланс,Бил.                                                                                                               
                                                                                   /по 1 т. за всеки верен отговор/ общо  6т. 
          понятие                            определение 

а  Законопроект, който след гласуване от Парламента добива 
силата на закон 

б  Пълна невъзможност на дадено лице, институция или 
държава  да посрещне финансовите си задължения 

в  Общо название на преходния период между 
средновековието и новото време 

г  Разпределение на ражданията и смъртите по отношение на 
общия брой на населението 

д  Освобождаване от влиянието на религията и църквата в 
делата на обществото 

е  Икономическа система основана на частна сабственост 
върху средствата за производство 
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3.Верни ли са твърденията?( отговорете с „да” или „не” ):                                               4т. 

    ...............а/.След „славната революция” Англия става конституционна  монархия. 
    ...............б/ ”Кралят слънце”  е наречен Луи ІХ            
  .................в/ Царят реформатор в Русия е Петър I.  
   .................г/ Чипровското въстание  избухва  през 1686 г.                   
    4.Попълнете пропуснатото в изречението :                                                                           2т.                                                                                  
      Войната за независимостта на САЩ започва през.................г.и завършва през 1781,когато 
...................войска капитулира. 
    5. Свържете правилно датата със събитието:                                                                         5т. 
      1914г.; 1492г.;  1789 г.; 1908 г.; 1885 г.; 
      а/ Френската революция започва през.................. 
      б/ Континентът  Америка  е открит  през...................  
      в/ Съединението на Княжество България и Източна Румелия се извършва 

през.........................г. 
 г/ България е обявена за независимо царство през.................г. 

       д/ В Сараево е убит австрийският престолонаследник Франц Фердинанд през................. 
 

     6.Свържете личността със събитието :                                                                                      4т 
     Ернан Кортес, Америко Веспучи,  Христофор Колумб, Фернандо Магелан .                                                                                                                                                          
     а/ португалец на чието име е наречен континент............................................. 
     б/първият откривател на новият свят................................................................. 
     в/ мореплавател направил първо пътешествие около света............................. 
     г/конкистадор,завладял Мексико........................................................................ 

 
7. Посочете четири личности свързани с най-забележителните постижения на  
ренесансовата мисъл:                                                                                                                4т. 
а/.......................................                        б/..........................................................    
в/.......................................                        г/........................................................                   
 
8. Срещу дадените в таблицата личности попълнете държавата, която им съответства. 
                                                                                                                                                        5т. 
а/ Наполеон Бонапарт  
б/ Джузепе Мацини  
в/ Сесил Роудз  
г/ Мария Терезия  
д/ Михаил Ломоносов  
 
9. Свържете по двойки личностите:                                                                                         3т. 
Папа Павел ІІІ,Стефан Богориди, Оливър Кромуел, Иларион Макариополски, 
Игнаций Лойола, Чарлс І Стюарт, 
а/...................................................................................................................................................... 
б/...................................................................................................................................................... 
в/..................................................................................................................................................... 
10. Поставете заглавие на следващата картата и я датирайте:                                          5т. 
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
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  В. Отговор на исторически въпрос.                                          20т. 
Какво знаете за Великите географски открития? 
При отговора вземете под внимание следните въпроси и насоки: 
      1.Кои са причините за Великите географски открития? 
      2.Кои са предпоставките за Великите географски открития? 
      3. Кога е положено началото, кои са са големите експедиции и какво откриват? 
      4. Как европейците завладяват Новия свят? 
      5.Какви са резултатите от Великите географски открития, положителни или отрицателни 
са те за човешката цивилизация? 
   Писменият текст не бива да надвишава 3 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. 
 
 
 


