РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието, младежта и науката
Регионален инспекторат по образованието - Пловдив
Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация
изпитен вариант по учебната програма за X клас -20 декември 2012 година
Уважаеми ученици,
При работата върху задачите пишете със син химикал. Верните отговори отбелязвайте със знака Х
Ако допуснете грешка при попълването на отговорите можете да поставите грешния отговор в скоби.
По време на олимпиадата не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената
Ви бланка. Продължителността на изпита е четири астрономически часа, през които трябва да работите
по всички задачи. За областния кръг се класират ученици получили не по-малко от 75 точки.
Желаем Ви успех в олимпиадата по история!

ЗАДАЧИ:

1. Кръгът „Спартак” се свързва с историята на:
А) Германия
Б) Русия
В) Италия
Г) България
2. Хитлер става канцлер на Германия през:
А) 1919 г.
Б) 1923 г.
В) 1933 г.
Г) 1938 г.
3. „Новият курс” се свързва с името на американския президент:
А) Теодор Рузвелт
Б) Франклин Рузвелт
В) Уудро Уилсън
Г) Калвин Кулидж
4. Кой договор е подписан с Турция след Първата световна война:
А) Трианонски
Б) Севърски
В) Сен-Жерменски
Г) Ньойски
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5. Испания е обявена за република след абдикацията на крал Алфонсо ХІІІ през:
А) 1923 г.
Б) 1931 г.
В) 1936 г.
Г) 1938 г.
6. Планът на Германия за нападение над СССР се нарича:
А) Барбароса
Б) Багратион
В) Цитадела
Г) Овърлорд
7. Франк Келог е:
А) Американски президент
Б) Американски държавен секретар
В) Английски министър-председател
Г) Английски министър на външните работи
8. С кой акт Италия и Ватиканът уреждат отношенията си през 1929 г.:
А) Латерански споразумения
Б) Рапалски договор
В) Мюнхенско споразумение
Г) Споразумения от Локарно
9. През коя година Турция е обявена за република:
А) 1918 г.
Б) 1923 г.
В) 1936 г.
Г) 1938 г.
10. След преврата на 9-ти юни 1923 г. министър-председател на България става:
А) Александър Стамболийски
Б) Андрей Ляпчев
В) Проф. Богдан Филов
Г) Проф. Ал. Цанков
11. „14-те точки” са дело на американския президент:
А) Джеймс Монро
Б) Уилям Тафт
В) Уудро Уилсън
Г) Уорън Хардинг
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12. Кой известен полярен изследовател съдейства за приемането на България в
Обществото на народите:
А) Робърт Пири
Б) Робърт Скот
В) Руалд Амундсен
Г) Фритьоф Нансен
13. Германия окупира Судетската област след конференцията в:
А) Мюнхен
Б) Париж
В) Техеран
Г) Рапало
14. Най-голямото танково сражение в историята е при:
А) Сталинград
Б) Ел-Аламейн
В) Курск
Г) Ленинград
15. Договорът за ненападение подписан между Германия и СССР през 1939 г. е
известен като:
А) Брест-Литовски мирен договор
Б) Пакт Бриан-Келог
В) Локарнски пакт
Г) Пакт Рибентроп-Молотов
16. Посочете 5 ( пет) договора, подписани между двете световни войни, които
уреждат териториални въпроси.

17. Обяснете понятията:
А) Аншлус
Б) девалвация
В) демилитаризация
Г) Кортеси
Д) Автаркия
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18. Напишете понятията, отговарящи на обясненията:

а. Обединение на сродни едри
предприятия за диктуване цените на
пазара и за борба с конкуренцията
б. Придаване на законна сила на
международен договор след приемането
му от висшия орган на държавната власт

в. Национална и верска нетърпимост,
враждебно отношение и преследване на
евреите

г. Названието на парламента в
Югославия

д. Призната политическа независимост и
самостоятелност на държавата във
вътрешнополитическата и
външнополитическата дейност, в която
не се допуска външна намеса

19. Напишете значението на абревиатурите:
а. БЗНС
б. НСГРП
в. СССР
г.НЕП
д. ГУЛАГ
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20. Разгледайте снимката, която е от първата среща на личностите, които са на нея и
отговорете на въпросите:

-

кои са личностите на снимката

-

кое е събитието, което ги е събрало

-

кога се е провело събитието, което ги
е събрало
какви са резултатите от срещата им

-

къде друг път отново са се събирали
заедно личностите на снимката

21. Работа с историческа карта
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1.Озаглавете картата
2. Напишете имената на новопоявилите
се държави
3.Напишете имената на империите които
престават да съществуват

4.Каква роля се възлага на новопоявилите
се държави в Източна Европа?

5. Нанесете на картата със знаха Х местата
на бъдещите конфликти през 20-те и 30-те
години на ХХ век
22. Разгледайте изображенията и изпълнете задачите
Напишете имената на личностите под снимките .

Какво ги свързва?

Посочете какво различава
режимите , установени от
тези политически водачи

6

23. Напишете в обем до 3 (три) страници отговор на следния исторически въпрос :
САЩ между двете световни войни
При отговора вземете под внимание следните въпроси :
1.Каква е ролята на САЩ след Първата световна война?
2. Кои са основите на икономическия напредък на американското общество през 20-те
години?
3. Какви са мащабите на икономическата криза през 1929 г., и защо тя се превръща в
световна?
4. Каква е същността на политиката на „Новия курс“ на президента Франклин Рузвелт и какви
са последиците от нея?
5. Каква оценка може да се даде на кризата и „новия курс“ ? Променят ли те политическите
концепции, икономическите структури и вижданията за обществото в САЩ?
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Благодарим Ви за участието в ОЛИМПИАДАТА!
Участник в олимпиадата:
Име, презиме, фамилия:………………………………………………………………………

Клас:……

Училище:………………………………………………………………………………………..
Селище:…………………………………………………………………………………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ КВЕСТОРИТЕ!
Начало на олимпиадата: .……. часа

Изпитната работа е приета в :………часа

Име и фамилия на квестора приел работата:

Подпис:

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОЦЕНЯВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ!
Първи оценител: ……………………………….……………. (
(Име и фамилия)

)
(подпис)

Втори оценител: ……………………………….……………. (

……………..
брой точки

)

……………..

Общ брой точки:………. (Първи + Втори / 2) Ученикът ..………… класира за Областния кръг на олимпиадата.
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