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 VIII 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.Първият Вселенски събор в Никея-325 г.
А) забранил изповядването на езичеството
Б) приел Символа на вярата
В) осъдил монофизитскта и несторианската ерес
Г) забранил почитането на иконите
2. За император Юстиниан Велики Не е вярно, че
А) събрал и преиздал римското правно наследство
Б) се опитал да възстанови Римската империя
В) построил църквата „ Св. София“ в Константинопол
Г) разгромил арабите в битката при Поатие
3.За франкския крал Хлодвиг Не е вярно, че :
А) основал Франкското кралство през V век
Б) изтласкал вестготите от Галия в Испания
В) принадлежал към т. нар. „ лениви крале“
Г) приел Никейското православие
4. Ислямското летоброене започва с :
А) раждането на Мохамед ок.570г
Б) преселването на Мохамед от Мека в Медина 622 г.
В) създаването на Арабския халифат 632 г.
Г) превземането на Йерусалим от арабите 636
5. Посочете вярното твърдение:
А) старото название на град Париж е Лутеция
Б) Борбата срещу иконите във Византия започва през 815 г.
В) „ Корпус на гражданските закони“ е създаден от Теодосий Велики
Г) в областта Хиджас се намират град Мека и Дамаск
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6. Кое събитие Не се свързва с император Карл Велики
А) разгром на Вандалското кралство в Северна Африка
Б) разгромът на аварите в Централна Европа
В) войната с езичниците сакси
Г) изграждането на гр.Аахен
7. След 843 Западнофранкското кралство
А) било управлявано от Карл Плешиви
Б) преминало под властта на Лотар
В) било управлявано от Людовик Немски
Г) Започнало да се нарича Тевтонско кралство
8. За феодалната система Не е вярно, че:
А) социалната йерархия почивала на лични връзки
Б) всеки васал полагал клетва пред своя сеньор
В) всички рицари били преки васали на краля
Г) феодалите разполагали с имунитет
9. За франкските маьордоми Не е вярно, че
А) от тях произлязла династията на Каролингите
Б) носели прозвището „ лениви крале“
В) по тяхно време започнала практиката на раздаване на бенефиции
Г) един от тях бил Карл Мартел
10. Алкуин и Айнхард са имена, свързани с :
А) варварските кралства в Западна Европа
Б) Каролингския „ренесанс“
В) Юстинианова Византия
Г) възхода на Папството
11. Обсадата на Константинопол от арабите през 717-718 била отблъсната с помощта на :
А) Карл Мартел
Б) хан Аспарух
В) Карл Велики
Г) хан Тервел
12. Кое събитие не се е състояло през X век
А) появата на богомилската ерес
Б) превземането на Велики Преслав от Йоан Цимисхи
В) основаването на Рилския манастир
Г) победоносното влизане на император Василий II в Охрид
13. Старобългарският език бил приет за официален държавен и богослужебен език в
България
А) след покръстване на българите през 864 г
Б) при основаването на автономната българска архиепископия през 870 г
В) на църковно-народен събор през 893 г
Г) съгласно мира между България и Византия през 927 г
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14. Българският владетел Симеон Велики бил съвременник на :
А) франкският император Карл Велики
Б) св. Бенедикт Нурсийски
В) римския папа Григорий I Велики
Г) византийския император Роман Лакапин
15. Кое било сред причините за иконоборството във Византия
А) решенията на Седмия вселенски събор в Никея
Б) злоупотребите на църквата и монашеството с икони, реликви и мощи
В) пораженията на империята във войните с персите и арабите
Г) противоречията между Западната и Източната църква
16 Напишете понятията съответстващи на определенията
Всяко отклонение от общоприетото
християнско учение , осветено от съборите на
църквата
Ателие за съставяне и преписване на книги
през Средновековието
Знаци на владетелската власт
Условно поземлено владение в латинския
Запад, давано на аристократи срещу военна
служба
Втората аристократична титла в езическа
България след тази на кана, означаваща „ втори
владетел“, „ съвладетел“
17. Напишете събитията, свързани със следните години:
година
330
622
718
811
864

събитие

18. Отбележете века, през който са се случили събитията
Император Теодосий разделя Римската империя на Източна и Западна
Карл Велики е коронясан от папата в Рим за римски император
Кан Крум присъединява Сердика
Самуил разбива Византия в прохода Траянови врата
Руският княз Светослав напада България
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19. Попълнете липсващите думи в изреченията:
А) Основният мюсюлмански религиозен център е храмът -------------в Мека.
Б) През 756 г с тъй наречения Пипинов дар в центъра на Италия се оформила --------------------държава.
В) През 451 г при Каталунските поля в Северна Галия римският пълководец Аеций нанесъл
поражение на ------------------------племена.
Г) Съгласно мирния договор на цар Петър с Византия Българската църква била призната за-------------Д) Последният владетел на Първото българско царство бил-------------------------20. Подредете в хронологичен ред събитията ( с цифри от 1 до 5)
Събитие
Кан Тервел връща Юстиниан II на престола и е удостоен с
титлата „ кесар“
Разпадане на Франкската империя
Кубрат основава Стара Велика България
Княз Борис I приема учениците на Кирил и Методий
Вестготите на Аларих завземат Рим
21. Историческа карта

1. В четирите бели полета запишете името на
съответната държава.
2. Развитие във времето или конкретен исторически
момент представя картата?
3. Кои групи племена са извън държавни граници?
4. Озаглавете картата.
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Хронологичен ред

22 Анализирайте изображението като отговорите на въпросите към него

1. Коя е изобразената сграда?
2. При кой владетел и през кой век е
построена?

Владетел
Век

3. Кои части от сградата обозначава
всяка от цифрите?

1
2
3
4

4. С какво е била уникална посочената
сграда?

23. Християнизацията на България от княз Борис I
Развийте в обем до три страници темата:
1. Кои са причините за приемането на християнството?
2. Опишете покръстването на владетеля и на народа.
3. Как била извоювана от княз Борис I самостоятелната българска църква?
4. Как християнската религия съдействала за издигане на международния престиж на
България?
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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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