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 VI 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 три 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. Какво е характерно за развитието на земеделието в българските земи през
Възраждането?
А) Различните райони се специализират в отглеждане на определени култури.
Б) Внесени са и се използват модерни европейски земеделски машини.
В) Селяните земеделци са освободени от данъци и такси към султана.
Г) Земеделието запада, защото мнозинството българи живеят в градовете.
2. Какви източници използва Паисий Хилендарски за написването на „История
славянобългарска”?
А) преписва от по-стари средновековни български книги по история
Б) превежда от гръцки език документи и книги за историята на българите
В) събира стари документи от манастирските библиотеки и сведения от исторически книги
Г) превежда западноевропийски източници за българските владетели и светци
3. Кое от понятията отразява промените в селското стопанство на българите през
Възраждането?
А) еснаф
Б) чифлик
В) манифактура
Г) панаир
4. Кога, къде и по чия инициатива е открито първото българско светско училище?
А) 1835г. в Габрово, Васил Априлов
Б) 1824г. в Габрово, Петър Берон
В) 1836г. в Плевен, Николай Палаузов
Г) 1846г. в Копривщица, Найден Геров
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5. Как се нарича първият печатен учебник по българска история?
А) „Царственик”
Б) „ История славянобългарска”
В) „Житие и страдание на грешния Софроний”
Г) „Стематография”
6. Как се нарича първият български вестник, издаден от Иван Богоров през 1846г.?
А) „Любословие”
Б) „Български орел”
В) „Свобода”
Г) „Знаме”
7. Първият конфликт на българите с Цариградската патриаршия започва:
А) във Враца през 1824г.
Б) в Самоков през 1829г.
В) в Търново през 1839г.
Г) в Стара Загора през 1824г.
8. Коя група личности са свързани с движението за независима българска църква?
А) Иларион Макариополски, Антим I и Неофит Рилски
Б) Неофит Бозвели, Николай Палаузов и Стефан Богориди
В) Неофит Бозвели, Иларион Макариополски и Антим I
Г) Георги Раковски, Велчо Атанасов и Стефан Богориди
9. Кога и под какво име е учредена независимата българска църква?
А) 28 февруари 1870г. като Българска екзархия
Б) 4 март 1870г. като Българска екзархия
В) 28 февруари 1870г. като Българска патриаршия
Г) 3 април 1860г. като Българска патриаршия
10. Кой е авторът на „Привременен закон за народните горски чети за 1867-о лето”?
А) Васил Левски
Б) Любен Каравелов
В) Панайот Хитов
Г) Георги Раковски
11. Коя група личности са апостоли на Четвърти революционен окръг през Априлското
въстание от 1876г.?
А) Стефан Стамболов и Захари Стоянов
Б) Панайот Волов и Георги Бенковски
В) Стоян Заимов и Тодор Каблешков
Г) Иларион Драгостинов и Георги Бенковски
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12. Кой избира нов княз и регентство и обсъжда промените в държавната територия според
Търновската конституция?
А) политическите партии
Б) Обикновеното народно събрание
В) Великото народно събрание
Г) правителството
13. Кога София е избрана за столица на Княжество България?
А) на 17 април 1879г. от Първото Велико народно събрание
Б) на 3 април 1879г. от Учредителното събрание
В) на 16 април 1879г. от Учредителното събрание
Г) на 27 април 1881г. от Първото Велико народно събрание
14. За коя историческа личност се отнася текстът?
Той е немски аристократ, роден в гр. Верона, Италия. Участва в Руско-турската
освободителна война през 1877-1878г. като офицер доброволец в руската армия. През
април 1879г. е избран за български княз по предложението на Русия, подкрепена от
останалите европейски сили, които подписват Берлинския договор.
А) Александър I
Б) Фердинанд I
В) Борис I I I
Г) Симеон I I
15. Кога започва войната, с която българският народ защитава делото на Съединението на
Източна Румелия с Княжество България?
А) на 5 октомври 1885г.
Б) на 16 юни 1913г.
В) на 2 ноември 1885г.
Г) на 14 октомври 1915г.
16. Напишете определението на следните понятия:
Велики сили
Нация

17. Напишете понятието за което се отнася следното определение:
Главното христианско богослужение, включващо обща
молитва, песнопения, поучения и др.
Организация на хора с общи идеи и избрано ръководство, които
работят за постигане на обща цел.
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18. Постави заглавие на картата. Кои исторически събития са представени на картата?
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19.Кое историческо събитие е изобразено на картината? Посочете три доказателства
в подкрепа на вашето твърдение.

1
2
3

20. В какво се изразява значението на Руско-турската освободителна война?
Спомагателни въпроси:
1. Руско-турската освободителна война и краят на Българското възраждане
2. СанСтефански мирен договор
3. Берлински мирен договор
4. Същност на Българския национален въпрос

5

6

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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