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ОТГОВОРИ И ОБЯСНЕНИЯ

Тест № 10

1. (А) Епоха означава продължителен период от време, в началото и в
края на който има важни, значими събития.

2. (Г) През I хил. пр. Хр. хората усвоили добива на желязо и се научили
да изработват сечива и оръжия от този метал. Постепенно желязото
заменило бронза.

3. (В) Траките не са имали своя писменост. Върху някои съдове има над-
писи с гръцки букви.

4. (А) Траките се прехранвали със земеделие и животновъдство. Те от-
глеждали основно пшеница (жито), лозя и овощни дървета. Били про-
чути с прекрасните коне и хубавото вино.

5. (В) Първите християни били сплотени. Те не воювали помежду си, за-
щото една от основните идеи, които проповядвал Иисус Христос, била
любов към ближния.

6. (В) „Велико преселение на народите“ се нарича мащабното движение
на племена и народи, които нахлували от север и изток в земите на
Римската империя, привлечени от нейните богатства. (Виж и отговора
на зад. 10 от Тест 2.)

7. (А) „Именник на българските ханове“. Той започва с легендарния вожд
Авитохол (Атила) и завършва с хан Умор (766 г.). Състои се от две час-
ти: първата е записана по времето на хан Аспарух, а втората – около
половин век по-късно. Именникът свидетелства за духовната култура
на прабългарите, за самочувствието им като народ и за стремежа им да
потърсят своето място в световната история.

8. (В) През III век, под натиска на хуните, прабългарските племена се
придвижили към Европа и се установили в земите между Черно и Кас-
пийско море, северно от планината Кавказ.

9. (А) Хан Кубрат.

10. (В) Хан Омуртаг уредил отношенията с Византия, като сключил ми-
рен договор за 30 години. Това му дало възможност да се занимае с
вътрешните дела на държавата. (Виж и отговора на зад. 18 от Тест 1
и зад. 11 от Тест 9.)
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Отговори и обяснения

11. (Б) Българската държава приела християнството като официална
религия при управлението на хан (княз) Борис, затова той е наречен
„покръстител“. Православната църква го е канонизирала за светец.

12. (Г) През 889 г. княз Борис се оттеглил от престола и се замонашил.
Наследникът му Владимир се опитал да върне страната към езичест-
вото – наредил да се разрушават църквите, възстановил езическото си
име – Расате. Тогава княз Борис напуснал манастира и подкрепян от
верните му боили и войската, отстранил сина си от престола, наредил
да го хвърлят в тъмница и да го ослепят.

13. (Б) Първата славянска азбука, глаголицата, е създадена през 855 г.

14. (Г)

15. (А) Надписът доказва категорично, че Самуил е български цар, по
произход българин – такива са всички от неговия род. Неговият пле-
менник, цар Иван Владислав, има самосъзнание, че е българин и бъл-
гарски владетел.

16. (Г) Стремежът да се завладеят чужди територии не е условие за избух-
ване на въстанието. Българите желаели да възстановят своята държа-
ва и се възползвали от благоприятните условия, създали се през 1185 г.
((А), (Б), (В)).

17. (Б) Цар Иван Асен II (1218–1241 г.).

18. (В) След смъртта на цар Иван Асен II настъпили десетилетия на вът-
решни междуособици и борба за престола. Централната власт отслаб-
нала и страната изпаднала в тежка зависимост от татарите, като за
кратко време дори престолът бил зает от татарин – Чака.

19. (Г) Евтимий Търновски е последният патриарх на Българската пра-
вославна църква до падането на българските земи под османска власт.

20. (Г) В самия край на XIV век – през 1393 г. османците завладели Тър-
ново, а през 1396 г. паднал и Видин.

21. (Г) През 1453 г. войските на султан Мехмед II обсадили и превзели
Константинопол, който направили своя столица под името Истанбул.
Скоро след това били завладени окончателно Сърбия, Босна и Алба-
ния и така целият Балкански полуостров паднал под османска власт.

22. (А) Всички възрастни християни от мъжки пол в Османската империя
плащали данък, наречен „джизие“.

23. (В) Според Корана (свещената книга на исляма) немюсюлманите би-
ли „втора категория“ хора. И най-бедният и необразован мюсюлманс-
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Тест № 10

ки селянин имал повече права от който и да е богат и образован друго-
верец. Християните били облагани с допълнителни данъци, пред съда
нямали същите права като мюсюлманите, забранено им било да носят
цветни и красиви дрехи, да яздят кон, да строят големи църкви, не раз-
полагали нито с живота, нито с имота, нито с честта си. Това отношение
се определя като дискриминация.

24. (А) Българските въстания през XVII век – Второ Търновско, Чипров-
ското и въстанието на Карпош, имали за цел отхвърляне на чуждото
господство и възстановяване на българската държава. Те не успели, но
поддържали спомена за Българското царство и надеждата за освобож-
дение.

25. (Б) Изображението представлява рисунка от хрониката на византийс-
кия автор Йоан Скилица от XIII век. Останалите изображения предс-
тавят: (А) – съвременна реконструкция на кула от крепостта Царевец
във Велико Търново (т.нар. Балдуинова кула), (В) – портрет на цар
Симеон от художника Борис Гюдженов и (Г) – портрет на крал Вла-
дислав III Ягело от художника Ян Матейко.
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