ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ПО ИСТОРИЯ
ИЗТЕГЛЕН НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ НА 8 АПРИЛ 2012 ГОДИНА
СЕКЦИЯ 1 (Вариант 3)
1. Името „Авитохол”, засвидетелствано в „Именника на българските ханове” е на:
Г) хунски вожд.
2. Кой от посочените надписи е на хан Пресиян:
Б) надписът от Филипи;
3. Кое от събитията става повод за военен конфликт между България и Византия през 894 г.:
А) преместването на тържището на българските стоки от Константинопол в Солун;
4. Кой от изброените извори посочва годината на Покръстването:
Б) надписът от Балши;
5. Кой от посочените владетели НЕ Е женен или сгоден за дъщеря на Иван Асен ІІ:
Б) Йоан дьо Бриен;
6. На кое от изброените издания е съавтор Емануил Васкидович:
Б) „Славянобългарско детеводство”;
7. Името на Найден Геров се свързва с откриването на:
Г) класно училище в Копривщица.
8. Галата-Сарай е:
В) турско-френски лицей в Цариград;
9. Кой от издаваните от Г. С. Раковски вестници излиза в единствен брой:
Г) „Бранител”.
10. Кое от решенията НЕ Е на Гюргевския революционен комитет:
Г) провеждането на събрание на ІV революционен окръг в Оборище.
11. Кое от изброените според Търновската конституция правомощия не е в компетенциите на българския княз:
Г) да променя конституцията.
12. Изпълнителната власт в Източна Румелия принадлежи на:
Б) Директората и Главния управител;
13. Коя от Великите сили подкрепя на практика Съединението:
В) Англия;
14. Кой от посочените договори слага край на Междусъюзническата война:
Б) Букурещкият мир от 28 юли 1913 г.;
15. Присъединяването на България към Централните сили по време на Първата световна война е предшествано от
сключването на договорите с:
В) Турция, Германия и Австро-Унгария;
СЕКЦИЯ 2 (Вариант 2)
1. Наименованието „Ерми” означава:
В) прабългарски род;
2. Носител на титлата „ичиргу-боил” в Първото българско царство е:
А) управителя на „вътрешната област” на държавата;
3. Кое от значенията се отнася за титлата „севастократор”:
Б) висша византийска титла възприета и в България през ХІІІ век;
4. „Еклога” е название на:
В) законодателен сборник във Византия използван и в средновековна България;
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5. „Протовестиарий” е дворцова длъжност в средновековна България, чиито задължения се отнасят до:
Г) управлението на финансите на страната.
6. Спахията е:
А) османски феодал;
7. Гюлханският хатишериф е:
Б) османски реформен акт, с който се прокламират граждански права и свободи;
8. Униатството е движение за:
Б) съюз на българската с Римската църква;
9. Кое от изброените понятия е синоним на понятието „референдум”:
Г) плебисцит.
10. Губерниите са административни единици:
А) в периода на Временното руско управление;
11. Префектът в Източна Румелия е:
А) окръжен управител;
12. Суспендиране на конституцията означава:
Г) временна отмяна на действието на конституцията.
13. „Гемиджиите” е наименование на група лица свързани с:
В) Солунските атентати;
14. С понятието „безспорна зона” означаваме:
Б) територия в Македония, която след Балканската война 1912-1913 г. трябвало да се предостави безусловно на
България;
15. Понятието „анексия” означава:
Б) насилствено присъединяване на дадена територия от друга държава;
СЕКЦИЯ 3 (Вариант 3)
1. Посочете НЕВЕРНИЯТ отговор към твърдението: „Именникът на българските ханове„ е извор, който дава
сведения за:
Г) договора на Тервел с Византия от 716 г.
2. В кой от посочените надписи се дават сведения за договора на Омуртаг с Византия от 815 г.:
Г) Сюлейманкьойският надпис.
3. Княз Борис І се стреми да постигне независимост на Българската църква като:
В) лавира между Цариградската и Римската църкви;
4. Кое от посочените лица НЕ Е ЧАСТ от антивизантийската коалиция, сформирана от Калоян:
Г) маркграфът Бонифаций Монфератски.
5. Дубровнишката грамота на цар Иван Асен ІІ от 1230 г.:
Б) дава привилегии на дубровнишките търговци;
6. Кое от посочените произведения се превръща в програма за национално освобождение на българите:
Б) „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски;
7. За начало на просветното движение през Възраждането се приема:
Б) издаването на „Рибния буквар” на д-р Петър Берон;
8. На кое от посочените съчинения е автор Васил Априлов:
Б) „Денница на новобългарското образование”;
9. Коя от изброените идеи за освобождение на България принадлежи на Г. С. Раковски:
Б) навлизане в българските земи на въоръжен отряд от сръбска територия;
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10. Издаването на фермана за създаване на Българската екзархия:
Г) признава българите като самостоятелна етническа общност в Османската империя.
11. Установяването на „режима на пълномощията” на княз Александър Батенберг НЕ Е резултат от:
Б) международната подкрепа от страна на Русия и другите Велики сили;
12. По железопътния въпрос кабинетът на Драган Цанков (7.ІХ.1883-29.VI.1884 г.) одобрява:
А) австрийския проект;
13. Кое от посочените събития и предложения НЕ Е СЛЕДСТВИЕ от руската позиция към Съединението:
В) уреждане на въпроса чрез преки българо-турски преговори;
14. Мюрцщегската спогодба от 1903 г. предвижда:
Г) административни, данъчни и други реформи.
15. Кое от посочените твърдения НЕ ПРОИЗТИЧА от Ньойския договор:
Г) Северна Добруджа е дадена на Румъния.
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