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 VII 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 помалко от 75 точки.
Желаем Ви успех в олимпиадата по история!
ЗАДАЧИ:
1.Последната праисторическа епоха се нарича:
А) старокаменна
Б) бронзова
В) каменно-медна
Г) новокаменна
2.Към вида „хомо сапиенс”,най-близък до съвременния човек принадлежи:
А) хомо хабилис
Б) хомо еректус
В) неандерталец
Г) кроманьонец
3.Първите занаяти били свързани с направата на предмети:
А) за всекидневния живот
Б) на изкуството
В) за лова
Г) за риболова
4.Най-старото обработено злато в света –Vхил.пр.Хр. е открито в некропол в:
А) Никопол
Б) Варна
В) Панагюрище
Г) Рогозен
5.Първата държавна форма в Месопотамия е:
А) монархия
Б) империя
В) република
Г) градът-държава
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6.Посочете реда с имената на богове САМО от Месопотамия:
А) Ра,Тот, Ищар, Изида
Б) Ану, Шамаш, Ищар, Син
В) Мардук, Ищар, Озирис, Анубис
Г) Хор,Тот, Озирис, Изида
7.Държавата, чиято територия е разделена на области,наречени „сатрапии” е:
А) Египет
Б) Вавилон
В) Асирия
Г) Персия
8.За коя историческа личност се отнася текста?
„Той бил стратег на Атина от 444 г. До 429г.пр.Хр.По негово време Атина се превърнала в
политически,икономически и културен център на Елада.Демокрацията достигнала своя
разцвет”
А) Солон
Б) Клистен
В) Пизистрат
Г) Перикъл
9.Одриската държава достига могъщество при:
А) Ситалк
Б) Терес
В) КотисI
Г) Резос
10.Коя от споменатите личности НЕ е законодател?
А) Ликург
Б) Драконт
В) Солон
Г) Хипий
11.Тиранията е преходна форма на управлението в:
А) Персия
Б) Вавилон
В) Атина
Г) Спарта
12.Най-голямо могъщество Персия достига при:
А) КирI
Б) Кир ІІ
В) Дарий І
Г) Таглат Палазар І
13.Думите: ”Момчета, момчета!Баща ми ще завладее всичко,няма да остане велико и славно
дело,което да извърша с вас!” принадлежат на:
А) Филип ІІ
Б) Перикъл
В) Дарий І
Г) Александър Македонски
2

14.Висша държавна и военна длъжност в Атина е:
А) архонт
Б) хоплит
В) илот
Г) тиран
15.Политическите решения в Спарта взема:
А) колегията на ефорите
Б) Съветът на старейшините
В) двамата царе
Г) Апелата
ІІ Част
16.С „ДА” или „НЕ” потвърдете или отхвърлете изречението
ДА

НЕ

А)Законите на Хамурапи регулирали отношенията между хората и
държавата
Б)Еврейското царство прераснало в империя
В)Населението на Месопотамия почитало бог Амон-Ра
Г)Най-старата европейска цивилизация е минойската
17.Напишете историческото понятие,което съответства на краткото обяснение:
А) Владетелско семейство,в което върховната
власт на държавата се предава от бащи на синове
или най-близки роднини
Б) Писменост,разпространена в Месопотамия с
форма на клинчета
В) Управители на област в Персия
Г) Свещен сандък,в който се пазеи скрижалите
с Десетте божи заповеди
18.Свържете със стрелка столицата със съответната държава
Хатуша
Египет
Ниневия
Персия
Персеполис
Хетско царство
Мемфис
Асирия
19.Избройте имената на четири древногръцки богини от гръцката митология
А)
Б)
В)
Г)
20.Кои полиси воюват по време на Пелопонеската война?

21.Розетският камък бил разчетен от?
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22.Посочете обектите и личностите на снимките
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23.Озаглавете картата

24.Каква е представата на египтяните за задгробния живот?
Напишете отговор с обем до 2 страници
При отговора вземете под внимание следните въпроси:
1.Каква е представата на египтяните за безсмъртието на човека?
2.Как според”Книга на мъртвите”става преминаването в отвъдния свят?
3.Защо египтяните превръщат телата на своите мъртви в мумии?
4.Какво знаете за пирамидите?
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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:

Подп ис:

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.

7

