ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ПО ИСТОРИЯ 10.04.2011 Г.
СЕКЦИЯ 1

1. - А) драгувити, тимочани, смоляни, стримонци;
2. - Б) Тервел;
3. - Б) развитието на българо-франкските отношения при хан Омуртаг;
4. - В) Българската църква се обособява като автокефална архиепископия;
5. - Б) се установява във Велики Преслав и управлява Североизточна България;
6. - Г) „Стематография”.
7. - А) елино-българско училище в Свищов;
8. - В) Константин Фотинов;
9. - А) от 29 април до 5 май 1872 г.;
10. - Г) създаването на две автономни области в българските земи с центрове София и Велико Търново.
11. - Б) наследствена конституционна монархия;
12. - В) Областното събрание;
13. - Б) обединение на Източна Румелия и Македония с Княжество България;
14. - В) България и Сърбия, България и Гърция и устна договорка на България с Черна гора;
15. - А) Лондонският мир от 17 май 1913 г.
СЕКЦИЯ 2

1. - В) прабългарско жилище;
2. - Б) византийска титла дадена на хан Кубрат;
3. - Б) голяма църковно-административна единица;
4. - В) управител на малка административна единица с център в градовете;
5. - Б) началника на дворцовата стража и охраната на владетеля и семейството му;
6. - Г) селскостопанско производство предназначено главно за пазара.
7. - А) султански указ;
8. - Б) капиталистическото производство;
9. - Б) квартал в Цариград, където живее висшето гръцкото духовенство;
10. - Г) военизирани отряди съставени от българи доброволци.
11. - Г) основен закон на Източна Румелия.
12. - Б) държавен надзор върху печата, науката и изкуството;
13. - А) дилемата, дали да се построи първо ж. п. линията Белово – София - Пирот или София – Търново - Свищов;
14. - В) организации за военна подготовка на населението в Източна Румелия;
15. - А) доброволно оттегляне на монарха от властта;
СЕКЦИЯ 3

1. - В) славини, анти, венеди;
2. - А) юридическо изравняване на прабългари и славяни;
3. - В) прави опит да възстанови езичеството в страната;
4. - Б) правото на всеки народ да слави Бога на своя език;
5. - В) добросъседски отношения с латинците и международно признание на българска държава;
6. - Г) епоха на преход от феодализъм към капитализъм.
7. - Г) образува се обща държава на българи и сърби.
8. - Г) да приравни българските към турските религиозни училища.
9. - Б) републикански;
10. - А) разделение на властите;
11. - Г) противоречията по железопътния въпрос.
12. - А) консервативна и либерална;
13. - Б) княз Ал. Батенберг се назначава за главен управител на областта;
14. - В) защото Турция е все още силна, а българската държава няма достатъчен военен и стопански
потенциал да воюва сама срещу нея;
15. - В) успешни за Сърбия, Гърция и Румъния, но неуспешни за България.

