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Тест №1

ОТГОВОРИ И ОБЯСНЕНИЯ

1. (Б) Етнонимът „славини“ се среща за пръв път в съчиненията на готския историк Йорданес
(VI в. сл. Хр.).

2. (В) Под властта на Аварския хаганат прабългарски конни отряди вземат участие във военни-
те походи, организирани от аварите срещу големите крепости Солун (622 г.) и Константино-
пол (626 г.).

3. (А) Думите на византийския летописец Теофан се отнасят за победата на Аспаруховите бъл-
гари в Онгъла срещу армията на Константин IV Погонат през лятото на 680 г.

4. (В) По времето на хан Омуртаг България е разделена на военно-административни области –
комитати, чиито управители са пряко подчинени на върховната ханска власт. Като резултат
от тази реформа славянските племена загубват своята автономия.

5. (Д) Кавхан Исбул не е съвременник на княз Борис-Михаил. Той е кавхан на България при
хановете Омуртаг, Маламир и Пресиян, а според някои историци кариерата му започва още
при управлението на хан Крум. В същото време Исбул е и регент-съуправител на малолетните
владетели Маламир и Пресиян.

6. (В) Като „първа икономическа война“ в средновековна Европа историците определят война-
та между България и Византия от 894–896 г. На практика икономически характер има само
поводът за войната, свързан с преместването на българското тържище в Солун и повишава-
нето на търговските мита.

7. (Д) Самуил се обявява за български цар едва през 997 г., когато в константинополския зат-
вор почива плененият Роман, син на цар Петър. С неговата смърт прекъсва по мъжка линия
Крумовата династия и Самуил остава единствен легитимен владетел на България.

8. (Д) Най-ярък представител на отшелничеството в България е Иван Рилски. Почти 45 г. от
своя живот той прекарва в свято подвижничество. Основава монашеска обител близо до днеш-
ния Рилски манастир. Скоро след неговата смърт на 18.08.946 г. църквата го канонизира за
светец.

9. (А) Събитието, представено в документа, се отнася до сключването на църковна уния между
папа Инокентий III и цар Калоян през 1204 г. С този акт се осигурява признание за легитим-
ността на българското царство и неговия владетел.

10. (Г) Цар Борил заема търновския престол след междуособни борби, в които успява да отстрани
малолетните синове на цар Асен I и другите двама претенденти – Алексий Слав и Стрез.

11. (В) Възстановяването на ортодоксалния статут и патриаршеското достойнство на Българска-
та църква е осъществено след продължителни преговори и сондажи с другите източни патри-
арси на специален събор в Лампсак през 1235 г. Патриарх Герман II ръкополага за български
първосвещеник Йоаким I.

12. (А) Българският средновековен град, подобно на западноевропейския, не успява да стане на-
деждна опора на царската власт в борбата срещу феодалния сепаратизъм, тъй като големите
права, които има феодалният господар над градското население, го правят независим от цен-
тралната власт.

13. (Г) Основни външнотърговски партньори на България през ХIII–ХIV в. са Венеция, Генуа и
Дубровник. Като търговски центрове се оформят столицата, черноморските градове и дунав-
ските пристанища.

14. (Б) Освен редица думи в лексиката на българския език, траките оставят трайни следи и в
празнично-обредната система. Приема се, че Еньовден е свързан с тракийската митология.

15. (В) Според средновековните схващания мощите и реликвите на християнски светци правят
един град богохраним. Светците се приемат като защитници на града и заедно с благочес-
тието на жителите подчертават свещеното му значение. Пренесените от владетелите мощи
привличат на поклонение православни християни от различни страни.
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Тест №1

16. (Б) В историческата наука политическият модел на Османската държава през XV–XVII в.
се дефинира като деспотична теократична монархия. Султанът е носител на всички нейни
прерогативи — пръв военачалник, единствен законодател, господар на живота и имота на
всички поданици.

17. (Г) Занаятът, който не се практикува от българите по време на оформянето на първите пре-
диндустриални зони, е стъклопроизводството.

18. (Г) Обща черта на въоръжените акции на българите срещу османската власт през ХVI–ХVII
век е слабостта на обществените сили и липсата на обща национална програма за възстано-
вяване на българската държава.

19. (Б) Системата от капитулации улеснява икономическото проникване на европейските държа-
ви на големия османски пазар, тъй като Османската империя им предоставя редица привиле-
гии в областта на търговията и мореплаването.

20. (Г) Българският въпрос става елемент на руската външнополитическа доктрина от началото
на XIX в.

21. (В) П. Хилендарски завършва ръкописа на „История славянобългарска“ през 1762 г. в Зог-
рафския манастир.

22. (А) Началото на откритата конфронтация на българите с Патриаршията е поставено с ис-
кането на врачани начело с Д. Хаджитошев гръцкият владика Методий да бъде заменен с
българина Гаврил Бистричанин.

23. (Г) Дейността на Г. С. Раковски не е свързана със създадения през 1866 г. в Букурещ ТЦБК.
Организацията е създадена от помощника на Раковски, Иван Касабов.

24. (Г) Най-значимата политическа проява на организацията „Българско общество“ през 1868–
1869 г. е свързана с организирането и изпращането в българските земи на голямата чета на Х.
Димитър и Ст. Караджа.

25. (Б) В съвременната историография тези думи на В. Левски се тълкуват като израз на намере-
нието му да потърси нови пътища за освободителното дело.

26. (Б) Проектът за решение на Цариградската конференция (1876 г.) предвижда създаване на
два автономни вилаета – Източен с център Търново и Западен с център София.

27. (Б) Началото на Руско-турската освободителна война е дадено със специален Манифест на
император Александър II, прочетен в Кишинев на 12/24.04.1877г.

28. (Г) Автор на идеята за въоръжена съпротива на българите в Македония и Одринска Тракия
срещу решенията на Берлинския конгрес е охридският митрополит Натанаил, който е виден
църковен и обществен деец. На 8.09.1878 г. в Рилския манастир се провежда специално съве-
щание, на което се Н. Охридски и воеводите от Македония разработват план за бъдещото
въстание.

29. (Б) Учредителното събрание започва своята работа на 10.II.1879 г. в старата българска столи-
ца Търново.

30. (В) Според Търновската конституция регентство се назначава в случаите, когато князът не е
навършил пълнолетие, при абдикация или когато династията е прекъсната по мъжка линия.

31. (В) На 8.09.1885 г. в Търново княз Александър I Батенберг издава Манифест, с който приема
Съединението и се обръща с призив към нацията да защити с всички сили святото дело.

32. (Д) Режимът на княжеските пълномощия от 1881–1883 г. е управление, което концентрира
законодателната и изпълнителната власт в ръцете на монархическата институция.

33. (А) Правителството на Стефан Стамболов нарушава Берлинския договор през 1887 г., кога-
то Народното събрание приема Закон за сключване на междудържавни търговски договори.
Законът предизвиква остри протести от страна на Високата порта. Въпреки това правителс-
твото предприема инициативи за сключване на стопански спогодби с други държави.
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Тест №1

34. (В) Правителството на Ст. Стамболов, а след него и това на К. Стоилов, провеждат политика
на държавен протекционизъм, която е свързана с покровителство на местното производство.

35. (Г) Масовото разоряване на български занаятчии след Освобождението е процес, пряко свър-
зан с режима на свободна търговия и загубата на обширния турски пазар.

36. (А) Характерна особеност на партийно-политическата система в България в периода от Ос-
вобождението до 1912 г. е „роенето“ на политическите партии. Политическите коалиции, в
които партиите са принудени да влизат, имат временен характер, тъй като са подчинени на
стремежа за власт. Икономическата слабост на партийните формирования ги прави зависими
от волята на монарха.

37. (В) Основатели и ръководители на създадената на 23.10.1893 г. в Солун революционна орга-
низация на македонските българи са Дамян Груев, д-р Христо Татарчев и Петър Попарсов.
През 1905 г. организацията е преименувана на ВМОРО.

38. (А) Министър-председател на България по време на създаването на Балканския съюз през
1912 г. е Иван Е. Гешов.

39. (Г) България излиза от Първата световна война след подписване на Солунското примирие
на 29.09.1918 г. По същество то представлява капитулация, а поставените условия изправят
страната пред втора национална катастрофа. Това принуждава цар Фердинанд да абдикира,
оставяйки съдбата на страната в ръцете на победителите.

40. (В) В идейните принципи на БЗНС липсва постановка за вярност и преданост към престола и
династията.

КЛЮЧ ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

1. Б 2. В 3. А 4. В 5. Д 6. В 7. Д 8. Д 9. А 10. Г

11. В 12. А 13. Г 14. Б 15. В 16. Б 17. Г 18. Г 19. Б 20. Г

21. В 22. А 23. Г 24. Г 25. Б 26. Б 27. Б 28. Г 29. Б 30. В

31. В 32. Д 33. А 34. В 35. Г 36. А 37. В 38. А 39. Г 40. В

©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 11
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Тест №1

КАРТА ЗА САМООЦЕНКА

Въпроси Брой на
верни грешни празни

Отбележете верните отговори с В, грешните с Х, а непопълнените с О.

Средновековната българска държава (VII–XIV в.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6

Българските земи под османска власт. Българско

възраждане (XV–XIX в.)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7

Модерната българска държава (1878–1923 г.)

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7

ОБЩО

Резултат от теста = 4×(брой верни) − (брой грешни) =

Ориентирайте се в кои от темите правите повече грешки и съответно трябва да преговорите.
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