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ТЕСТ № 10

1. Епоха наричаме:

А) продължителен период от време
Б) значимо събитие
В) период от сто години
Г) период от хиляда години

2. През I хил. пр. Хр. хората по нашите земи се научили:
А) да строят жилища
Б) да изработват керамични съдове
В) да добиват и обработват мед
Г) да добиват и обработват желязо

3. Какъв източник за история на траките НЕ можем да ползваме?
А) погребални съоръжения – гробници и долмени
Б) произведения на изкуството – съдове и накити
В) съчинения на тракийски автори
Г) съчинения на елински и римски автори

4. Траките отглеждали:
А) жито, лозя и овощни дървета
В) зеленчуци и овощни дървета

Б) царевица, лозя и маслини
Г) памук, лозя и маслини

5. Кое от твърденията НЕ е вярно?

А) Първоначално римските власти забранявали изповядването на християнството.
Б) Първите християни били подлагани на гонения и мъчения.
В) Християните воювали помежду си.
Г) Въпреки гоненията привържениците на християнството се увеличавали.

6. Великото преселение на народите е:

А) движение на хуните
Б) разместване на германските племена
В) нахлуване на многобройни племена в Европа от север и изток
Г) преместване на население от Западната в Източната Римска империя
c Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42
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7. Най-старият български летописен паметник е:

А) „Именник на българските ханове“
Б) надписът на Мадарския конник
В) надписът на хан Омуртаг в църквата „Св. 40 мъченици“
Г) Манасиевата хроника

8. След придвижването си към Европа прабългарите се заселили:
А) в пределите на Византийската империя
Б) в делтата на р. Дунав
В) северно от планината Кавказ
Г) на Балканския полуостров

9. За коя историческа личност се отнася описанието:
През 632 г. хан . . . . . . . . . . . . от рода Дуло отхвърлил чуждата власт.
Той обединил прабългарските племена и създал могъщо племенно обединение, което византийците нарекли „Стара Велика България“. Столица бил град Фанагория. През 635 г. ханът сключил съюзен договор с
Византия и бил удостоен от императора с титлата патриций.
А) хан Кубрат
Б) хан Кубер
В) хан Котраг
Г) хан Крум

10. Кой български владетел сключил 30-годишен мирен договор с Византия?
А) хан Тервел
Б) хан Крум
В) хан Омуртаг Г) цар Симеон
11. Кой български владетел е останал в историята с прозвището „покръстител“?
А) хан Омуртаг Б) княз Борис
В) цар Симеон
Г) цар Петър
12. През 893 г. княз Борис отстранил от престола първородния си син Владимир, защото:
А) не искал да се покръсти
Б) участвал в бунта на боилите
В) решил да постави на престола Симеон, който бил по-образован
Г) той направил опит да върне в страната езичеството

13. Коя дата НЕ съответства на събитието:

А) покръстване на българите – 864 г.
Б) създаване на славянската азбука – 835 г.
В) Великоморавска мисия на братята Кирил и Методий – 863 г.
Г) пристигане на учениците на Кирил и Методий в България – 886 г.
c Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42

Из
дат
е
пр лс т
им
во
ер
Р
ЕГ
ен
ва АЛ
ри
И
Я
ан
т

Тест № 10

14. Управлението на цар Симеон е наречено „Златен век“ на българската
култура, защото:
А) били създадени високи постижения в областта на архитектурата,
изкуството и литературата
Б) българските книги се разпространили сред славянските народи
В) България се превърнала в духовен център на славянския свят
Г) всичко изброено

15. Какъв е по народност цар Самуил според т.нар. „Битолски надпис“ на
цар Иван Владислав?
„...Обнови се тази крепост, зидана и правена от Йоан, самодържец
български... Тази крепост бе направена за убежище и за спасение и за
живота на българите... Този самодържец беше българин по род, внук
на Никола... син на Арон, който е брат на Самуил.“
А) българин
Б) византиец
В) сърбин
Г) македонец
16. Кое от твърденията НЕ е условие за въстанието на Асен и Петър?
А) Византия се намирала в политическа криза.
Б) Българите в Североизточна България били със свободолюбив дух.
В) Българите в Североизточна България имали опит в отблъскването
на чужди племена от земите си.
Г) Българите искали да придобият нови територии.
17. Кой от владетелите е управлявал през XIII век?
А) цар Симеон
Б) цар Иван Асен II
В) цар Теодор Светослав
Г) цар Иван Александър

18. При наследниците на цар Иван Асен II България:
А) попаднала под латинска власт
Б) била завладяна от татарите
В) изпаднала в зависимост от татарите
Г) била разделена на две царства

19. Кой от книжовниците е последният патриарх на България?
А) Григорий Цамблак
Б) Константин Костенечки
В) Киприан
Г) Евтимий

20. Средновековната българска държава престанала да съществува:
А) през първата половина на XIII век
Б) в края на ХIII век
В) в средата на XIV век
Г) в края на XIV век
c Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42
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21. Османците завладели окончателно целия Балкански полуостров:
А) след падането на Видин, 1396 г.
Б) след потушаването на въстанието на Константин и Фружин, 1408 г.
В) след битката при Варна, 1444 г.
Г) след превземането на Константинопол, 1453 г.

22. Всички мъже християни в Османската империя плащали данък, наречен:
А) джизие
Б) кръвен данък
В) десятък
Г) ангария
23. Отношението към християните в Османската империя се определя като:
А) равноправие
Б) свобода
В) дискриминация
Г) демокрация
24. Каква била целта на българските въстания през XVII век?
А) отхвърляне на османската власт
Б) подобряване положението на християните в империята
В) премахване на кръвния данък
Г) оказване на помощ на австрийците във войните им срещу империята
25. Кое от изображенията НЕ е съвременно?

А)

Б)

В)
c Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42
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