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Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, като оградиш с кръгче само правилния отговор! 
 

 
1. Законите на Република България се 
гласуват и приемат в: 
а) Народното събрание 
б) Президентството 
в) Министерския съвет 
 
2. Кой от надписите е част от българския 
герб? 
а) „Република България” 
б) „Съединението прави силата”  
в) „Мила Родино, ти си земен рай” 
 
3. Какви фигури са изобразени върху 
знамето на Европейския съюз? 
а) кръг от златни звезди  
б) квадрат от златни слънца 
в) кръг от сребърни монети 
 
4. Кои от границите на България имат 
значение за корабоплаването? 

а) северна и източна  
б) източна и западна 
в) западна и северна 
 
5. Коя река е водна връзка на България с 
Европа?          

а) Марица  
б) Дунав 
в) Камчия 
6. Кои изделия са се появили в бита на 
хората след преработка на желязна руда? 

а) метални 
б) керамични 
в) пластмасови 
 

7. Къде е подходящо да се построи ВЕЦ? 
а) на пълноводна планинска река  
б) до находища на нефт и газ  
в) върху мина за полезни изкопаеми 
 
8. Коя географска област се простира на 
юг от Дунавската равнина?  
а) Старопланинската 
б) Рило-Родопската 
в) Черноморското крайбрежие 
 
9. Кое българско езеро е резерват за редки 
птици? 
а) Варненско 
б) Сребърна 
в) Окото 
 
10. В коя посока спрямо Черно море е 
разположена България? 
а) север  
б) изток  
в) запад 
 
 
11. Кои градове са отбелязани на картата? 
а) Русе и Варна                                   
б) Видин и Варна  
в) Бургас и Русе                                                                  
 
 
 
 
 
 
 



12. Коя от забележителностите се намира в 
столицата на България? 
а) Асеновата крепост 
б) Априловската гимназия 
в) Храм-паметникът „Александър Невски” 
 
13. Кой от древните народи е почитал бог 
Перун? 
а) траки 
б) прабългари 
в) славяни 
 
14.  При кой владетел е приета 
християнската религия в България? 
а) хан Крум  
б) княз Борис І 
в) цар Симеон Велики 
 
15. Кои две личности са живели по едно и 
също време? 
а) Самуил и Неофит Рилски 
б) Аспарух и Симеон Велики 
в) Наум и Климент Охридски 
 
16. С какво е известен възрожденецът 
Петър Берон? 
а) основал читалище 
б) построил гимназия  
в) написал буквар 
 
17. Кой български революционер е участник 
в Априлското въстание? 
а) Георги Бенковски 
б) Васил Левски 
в) Георги Раковски 
 
18. В кое историческо събитие българските 
опълченци извоювали победа?  

а) Боевете за връх Шипка (1877 г.) 
б) Априлското въстание (1876 г.) 
в) Съединението на България (1885 г.) 
 
19. Кой град става столица на България 
след Освобождението (1878 г.)? 
а) Преслав  
б) София  
в) Плевен  
 

20. При кое природно бедствие е най-добре 
да се скриеш под маса? 
а) наводнение 
б) земетресение  
в) буря 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




