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Тест № 1

Отговори и обяснения

Първа част

1. (А) Първи писмени сведения за славяните дават древногръцките автори Херо-
дот (VI в. пр. Хр.) и Софокъл (V в. пр. Хр.). В своите съчинения те споменават
племената неври, будини и енети, считани за славянски. Първите по-подробни
писмени сведения за ранната история на славяните се срещат в съчиненията на
римските автори от I–II век. Римските историци Тацит и Плиний Стари, както
и александрийският географ Птолемей, ги назовават с общото име „венети“
(венеди). В германския език терминът има значението на „светъл“, „ярък“ и
предава антропологичните характеристики на славянската общност.

2. (Б) Арабската експанзия в Европа е предотвратена благодарение на военните
победи на хан Тервел и краля на франките, Карл Мартел. Българският владе-
тел нанася тежко поражение на арабите, обсадили Константинопол през 718 г.,
като по този начин прекратява завоевателният им устрем към Източна Евро-
па. През 732 г. Карл Мартел разгромява арабите в битката при Поатие, Южна
Франция, и предотвратява експанзията им в Западна Европа.

3. (А) В средновековна България белег за общественото положение, престижа
и професията на човека са дрехите.

4. (Б) На 15.06.1389 г. балканската християнска коалиция, водена от сръбския
крал Стефан Лазаревич, понася съдбоносно поражение в битката на Косово
поле. Ето защо Видовден остава векове наред като „черен ден“ в историчес-
ката памет на балканските народи.

5. (В) Оформянето на първата национална програма е свързано с прошенията,
които Неофит Бозвели и Иларион Макариополски изпращат до Високата пор-
та от името на абаджийския еснаф в Цариград през 1844 г. Връчените през
1844–1845 г. във вид на прошения до султанското правителство програмни ис-
кания за църковно обособяване на българите ясно показват националнополи-
тическия характер на започналото движение.

6. (Г) Ваймарската република е период в историята на Германия между двете све-
товни войни. Революционната вълна, която започва с въстание на матросите
в Кил на 3 ноември 1918 г., довежда до абдикация на кайзер Вилхелм II и обя-
вяване на Германия за република на 9 ноември с. г. Учредителното събрание,
което изработва конституцията на младата република през 1919 г., заседава
във Ваймар и това дава названието Ваймарска както на конституцията, така и
на републиката, чието устройство тя определя. Краят на Ваймарската репуб-
лика настъпва след идването на А. Хитлер на власт в Германия и налагането
на тоталитарен нацистки режим в страната през 1933 г.

7. (В) ВМРО окачествява Нишката спогодба като национално предателство от
страна на Александър Стамболийски, защото тя предвижда общи мерки за
укрепване на границата, което означава, че се поема ангажимент гранични-
те стражи да се противопоставят на преминаването на чети от Пиринска във
Вардарска Македония.

26 ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42



И
зд

ат
ел

ст
во

Р
Е

ГА
Л

И
Я

пр
им

ер
ен

ва
ри

ан
т

Тест № 1

8. (А) През 1931 г. републиканска форма на управление има във Франция, Швей-
цария и Германия. Политическият режим във Франция в периода 1870–1940 г.
(от края на Втората империя до режима на Виши в страната) е известен във
френската история като Третата република. През целия период на Новото и
Най-новото време Швейцария е република от федеративен тип. От ноември
1918 г. до март 1933 г. Германия е република, останала в историята като Вай-
марска република.

9. (Б) Отличителна характеристика на международните отношения след Втора-
та световна война е ускоряването на започналия още след Първата световна
война процес на разпадане (не разширяване) на колониалната система в гло-
бален мащаб.

10. (А) Защитата на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона
са мерки, които стават неразделна част от пълномощията на Съвета на Евро-
па.

11. (вж. Приложение №6)
А) дипломатическа мисия на Иван Замбин и Атанас Некович в руската столи-
ца – 1804 г.;
Б) Велчова завера – 1835 г.;
В) Първи Браилски бунт – 1841 г.;
Г) Видинско въстание – 1850 г.

12. (вж. Приложения №7,11 и 12)
А) Бенито Мусолини; Б) Адолф Хитлер; В) Александър Цанков;
Г) Йон Антонеску.

13. А) ХХ (12.1947); Б) Х (20.08.917); В) ХХ (28.10.1922); Г) ХVII (1688).
14. А) Богдан Филов; Б) Кемал Ататюрк; В) хан/княз Борис;

Г) Любен Каравелов.
15. А) диоцез; Б) урбанизация; В) миниатюра; Г) денацификация.
16. А) Църковнополитическо движение за образуване на автономна българска

църква под върховенството на папата, възникнало след Кримската война
(1853–1856).
Б) Независима държава в състава на Британската империя, признаваща вър-
ховната власт на английската корона.
В) Политико-идеологическа концепция на Папството и католическия свят за
върховенство на духовната власт над светската.
Г) Висша византийска дворцова титла, пренесена по време на Второто бъл-
гарско царство. Давана от владетеля на негови близки и роднини.

17. (вж. Приложения №6,7 и 11)
А) Политиката на репресии, осъществявана от правителството на Демократи-
ческия сговор против левите сили в България през 1923–1925 г.
Б) Създадената в Белград Първа българска легия (1862).
В) Политическите дейци около З. Стоянов, южнобългарски либерали и гру-
пата около д-р В. Радославов, които след Съединението се противопоставят
на намесата на Русия във вътрешните работи на страната.
Г) на Бенито Мусолини (Дуче).

18. желязна завеса
19. Битолски надпис на цар Иван Владислав, 1018 г. (ХI в.).
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20. „Сръбско-българската война от 1885 г. и териториални промени според Цариг-
радската посланическа конференция, 1886 г.“ („Българската държава след Съ-
единението през 1885 г.“; „Участие на България в Сръбско-българската война
от 1885 г.“; „В защита на съединисткото дело, 1885 г.“).

Втора част

Защо Версайската система на мирно урегулиране след Първата световна
война не успява да предотврати избухването на нов световен канфликт?

1. Кой и как изработва условията на мирните договори след Първата световна
война?

– организиране и откриване на Парижката мирна конференция от 1919 г. – сим-
волично послание за отношението към победените страни;
– страните участнички, кои страни – и защо – не са поканени за участие;
– ръководни органи на конференцията – „Съвет на десетте“, „Съвет на петте“
и „Съвет на четирите“;
– как фактът, че най-важните постановки на мирните договори са изработени
на закрити кабинетни заседания на „голямата четворка“ (У. Уилсън, Ж. Кле-
мансо, Д. Лойд Джордж, В. Орландо) повлиява новия следвоенен световен ред.

2. Какви противоречия създават териториалните промени в Европа след 1918 г.?

– разпадането на довоенните империи – Германия, Австро-Унгария, Русия, Ос-
манската империя – не е съчетано с прилагане на принципа на самоопределе-
ние на нациите;
– системата от договори като основа за нови противоречия – между Германия
и Полша, Полша и Русия, България и КСХС, Унгария и Румъния и др.;
– насилственото отделяне на територии с компактно население от дадена на-
ция като предпоставка за постоянни конфликтни огнища на двустранно нап-
режение (например гр. Данциг и „Полският коридор”, разделящ Източна от
Западна Прусия и Германия);
– наложените анексии, репарации и контрибуции – икономически предпостав-
ки за напрежение, нестабилност и противоречия.

3. Има ли предвидени гаранции за мира и сигурността в следвоенна Европа?

– създаване на Обществото на народите и неговите цели;
– в Устава на ОН липсва ясна дефиниция на важните за запазването на мира
понятия „агресия“ и „агресор“;
– ОН не разполага със собствена военна сила, с която да реагира в случаи
на агресия, което го прави зависимо от решението на всяка отделна страна
членка за участие в евентуални военни санкции срещу държава/и-агресор/и.

4. Каква е връзката между мирните договори от 1919–1920 г. и ръста на национа-
лизма и реваншизма в Европа и света?

– унизителните условия на договорите за победените страни – предпоставка за
ръст на национализма и реваншизма;
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– преначертаванено на границите в съответствие с тесните национални инте-
реси само на големите страни победителки във войната, а не на базата на ес-
тествени исторически граници или съобразно желанията на народите;
– масовата миграция на големи групи население поради преначертаването на
границите и проблемите, които тя създава в страните, които приемат мигри-
ращите;
– икономическите проблеми, утежнени от условията на мирните договори –
път за успех на политическия радикализъм.

5. Какви са ефектите от политиката на „умиротворяване“, водена от Великобри-
тания и Франция през втората половина на 30-те години на ХХ в.?

– „умиротворяването“ като политика на отстъпки пред агресивните тотали-
тарни режими на Б. Мусолини и А. Хитлер – де факто насърчение за експан-
зионистичната политика на тези режими;
– „факторът СССР“ като причина за политиката на Франция и Великобрита-
ния;
– „умиротворяването“ като пропусната възможност за своевременно блоки-
ране на фашистката и нацистката агресия и предотвратяване на нова световна
война.
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