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Тест №2

ОТГОВОРИ И ОБЯСНЕНИЯ

1. (Б) Религиозните вярвания на славяните са свързани с култ към мъртвите. Основен погреба-
лен ритуал при тях е трупоизгарянето. Заедно с праха на мъртвия в гробовете са поставяни
съдове за храна и други предмети, които да му служат в отвъдния свят.

2. (А) Откритото погребение край с. Малая Перещепина е ценен археологически източник за
ранната история на българите. Според съвременните изследователи то принадлежи на хан
Кубрат. С неговото име е свързано създаването на Старата Велика България.

3. (В) Откъсът от „Хрониката“ на византийския писател Теофан се отнася за войната на Аспа-
руховите българи с Византия през 680 г.

4. (В) Името на Плиска като българска столица на юг от р. Дунав е засвидетелствано в „Бъл-
гарска апокрифна летопис“ от средата на IХ в.

5. (Г) Крумовото законодателство съчетава опита на аварската държава и византийското прав-
но наследство, като ги адаптира за българските условия.

6. (В) На 29 август 866 г. българското пратеничество в Рим е прието от папа Николай I. Княз Бо-
рис му изпраща списък с въпроси, засягащи всички сфери на държавния живот и всекидневи-
ето на новопокръстените българи. Между тях фигурирал и основният — може ли българите
да имат самостоятелен архиепископ или патриарх.

7. (Б) Първата страна, в която Кирил и Методий прилагат славянската писменост, е Велико-
моравия. Съществува хипотеза, че след диспута с иконобореца Анис св. Кирил отишъл да
проповядва сред славяните по р. Брегалница, но според повечето учени това известие има
легендарен характер.

8. (В) Преславският църковно-народен събор през 893 г. не провъзгласява българската църква
за Патриаршия. Византия признава патриаршески сан на българския първосвещеник с дого-
вора от 927 г.

9. (Д) Наръшкият надпис дава сведения за границата между България и Византия, установена с
договора от 904 г.

10. (Б) По своята същност пронията е форма на условно земевладение, при която държателят на
земя получава приходите от определен район срещу изпълнението на определени админист-
ративни или военни задължения.

11. (Б) Действията на братята Асен и Петър в периода 1185–1196 г. сочат, че целта на политичес-
ката им програма е свързана с възстановяване на българското царство и извоюване на пълна
независимост за всички български земи.

12. (В) Цар Калоян разгромява „непобедимите“ западни рицари в битката при Одрин на 14 април
1205 г., т.е. 288 г. след победата на цар Симеон над ромеите при р. Ахелой.

13. (Б) Дарственият хрисовул на цар Иван Асен II предоставя на манастира във Ватопед феода-
лен имунитет, т.е. пълна и неотменима власт над определени земи и техните жители, както и
правото на събиране на данъци и съдопроизводство.

14. (В) В т.нар. Земеделски закон се споменават различни категории селяни. Според текстовете
на закона изполичарите са категория бедни селяни, които обработват взета под наем земя
срещу задължението да дават на феодала част от получавания добив.

15. (Б) Апокрифите са средновековни произведения с религиозно-легендарно съдържание, което
се отклонява от догмите на православната религия.

16. (А) Град София не е бил столица на средновековната българска държава.

17. (Б) През 1371 г. патриарх Евтимий създава край Търново манастира „Св. Троица“, където
полага основите на Търновската книжовна школа. Високо ерудиран книжовник, той се заема
с правописна реформа и редакция на богослужебния църковнославянски език. Благодарение

©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42 9



И
зд

ат
ел

ст
во

Р
Е

ГА
Л

И
Я

п
р
и
м

ер
ен

ва
р
и
ан

т

Тест №2

на учениците на Евтимий, новата редакция се налага далеч извън земите, населени с българи
– в Сърбия, Молдова и Русия.

18. (В) Исихазмът е религиозно-мистично направление в изповядването на православната вяра.
Неговата популярност и нарасналият брой привърженици сред българското духовенство през
ХIV в. не са пряко свързани с причините за падането на България под османска власт.

19. (А) Икономическа основа на султанския абсолютизъм в Османската империя е държавната
собственост върху земята. Земите, с които се разпорежда държавната хазна (бейт ул мал), се
наричат мирие.

20. (Б) През ХVI в. София и околните манастири се утвърждават като активен духовен и просве-
тен център. Представител на Софийската книжовна школа от ХVI в. и автор на житието на
св. Никола Нови Софийски е Матей Граматик.

21. (В) В текста е пропуснато името на никополския епископ Филип Станиславов. През 1651 г.
той съставя и отпечатва в Рим първата печатна книга на български език – „Абагар“, в която
наред с религиозното съдържание са прокарани и патриотични елементи.

22. (Б) Модерната историопис приема за хронологически граници на Българското възраждане
периода от началото на ХVIII в. до края на Руско-турската война от 1877–1878 г.

23. (В) В обръщението си към българския народ „Любезния соотечественици“ Софроний Вра-
чански формулира искане за национална автономия подобно политическия статут на съсед-
ните народи сърби и гърци. Това обръщение се приема като ранен опит да се изложат поли-
тическите задачи на българското националноосвободително движение.

24. (В) През 1834 г. Добри Желязков открива в Сливен първата фабрика в българските земи – за
сукно.

25. (Б) „Българският Великден“ е свързан със събитията от 3 април 1860 г. По време на тържес-
твената литургия в българската църква „Св. Стефан“ Иларион Макариополски не произна-
ся името на патриарха. Според църковния канон това означавало, че българите отхвърлят
властта на Цариградската патриаршия.

26. (В) Д-р Петър Берон е автор на „Буквар с различни поучения“, станал известен под назва-
нието „Рибен буквар“, отпечатан през 1824 г. в Брашов със средства на сливенския търговец
Антон Иванов. В тази малка книжка авторът аргументира необходимостта от светско обра-
зование и разработва подробно модерния за времето взаимоучителен метод.

27. (Г) Видинското въстание е своеобразна кулминация на въоръжената съпротива на българите
до средата на ХIХ в. То избухва през 1850 г. Въстаническата организация обхваща селата на
Видинска, Белоградчишка, Кулска и Ломска околия, както и Нишко. Начело на бунта заста-
ват Цоло Тодоров, Иван Кулин и Петко Маринов.

28. (Д) В своята външнополитическа ориентация ТЦБК залага на съчетаването на различни
средства с цел постигане на българските национални интереси.

29. (Г) В своите идейни търсения Христо Ботев залага на общините, еснафите и другите сдруже-
ния като основа на бъдещата организация на обществото.

30. (Г) Решението за подготовка на ново въстание в българските земи през април 1876 г. е взето
на заседание на Гюргевския революционен комитет през ноември–декември 1875 г.

31. (А) Според текста на член 8 от Берлинския договор Княжество България наследява систе-
мата от капитулации, сключени между Османската империя, западните държави и Русия. По
този начин на практика се ограничава неговият суверенитет.

32. (Б) Според чл. 4 от глава II на Търновската конституция, „Българското княжество е монархия
наследствена и конституционна, с народно представителство“.

33. (Б) Въстаническото ръководство на Кресненско-Разложкото въстание се формира още по
време на първите боеве. За главен ръководител е обявен Адам Калмиков, началник-щаб
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на въстаническите сили става Димитър Попгеоргиев, а за главен воевода е избран Стоян
Карастоилов.

34. (Д) Извоюването на владишки берати за някои райони в Македония е безспорен успех за бъл-
гарското население, защото обективно улеснява патриотичното църковно-просветно дело на
Българската екзархия и опазването на българщината в разпокъсаните от Берлинския дого-
вор земи.

35. (Д) В периода 1900–1912 г. в отраслите на индустриалното производство в България все още
не е въведена икономическа организация на труда.

36. (Г) Единствената политическа партия, която през 1912 г. не споделя общото въодушевление
от предстоящата война с Турция, е БРСДП (т.с.). В своята антивоенна пропаганда тесните
социалисти издигат нереализуемата идея за Балканска федерация.

37. (Б) България е обявена за Република по време на Войнишкото въстание, на 27.09.1918 г. След
пробива при Добро поле на 15.09.1918 г. недоволните български войници поемат към София,
за да се разправят с управниците на държавата. Начело на бунта застава Райко Даскалов, един
от лидерите на БЗНС.

38. (В) Съвременник на самостоятелното управление на БЗНС е Александър Малинов (1867–
1938). Той е дългогодишен лидер на Демократическата партия. Няколко пъти заема поста
министър-председател на България.

39. (Б) Правителството на БЗНС прави опит за разрешаване на натрупаните проблеми в земедел-
ската сфера като извършва аграрна реформа в полза на бедните и средни селяни. Ограничено
е правото на собственост и натрупване на земеделски земи от необработващите ги.

40. (Г) Понятието, което обединява датите: 27.04.1881 г.; 8–9.08.1886 г.; 8–9.06.1923 г., е „държавен
преврат.“

КЛЮЧ ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

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

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

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

31. А 32. Б 33. Б 34. Д 35. Д 36. Г 37. Б 38. В 39. Б 40. Г
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Тест №2

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 16 17

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.6 1.6

Българските земи под османска власт. Българско

възраждане (XV–XIX в.)

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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

Модерната българска държава (1878–1923 г.)

32 33 34 35 36 37 38 39 40

3.1 3.1 3.5 3.4 3.6 3.6 3.7 3.7 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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