ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ПО ИСТОРИЯ 12.06.2011 Г.
СЕКЦИЯ 1
1. Кои от посочените славянски племена влизат в племенното обединение на княз Хацон от
началото на VІІ в.:
А) драгувити, сагудати, велегезити, берзити;
2. Кое твърдение НЕ СЕ ОТНАСЯ за управлението на хан Крум:
Г) сключва мирен договор с Византия.
3. В хода на приемането на християнството в България най-напред били покръстени:
Б) българските пратеници пристигнали във византийската столица;
4. Коя от посочените книжовни творби е написана на глаголица:
А) Асеманиево евангелие;
5. Кое от събитията е последица от убийството на Асен през 1196 г.:
В) Иванко става управител на Пловдивската област;
6. С кое от събитията се свързва с името на Христофор Жефарович:
Г) издава книга, в която отпечатва българския герб.
7. Църковно-националната борба на българите през Възраждането обхваща времето от:
В) 20-те до началото на 70-те години на ХІХ в.;
8. Кой от изброените възрожденски художници се изявява главно като пейзажист и портретист:
Б) Станислав Доспевски;
9. За пръв път програмата на БРЦК е публикувана:
Б) в руското задгранично списание „Народное дело”;
10. Коя от посочените организации взема решение за подготовката на Априлското въстание:
В) Гюргевския комитет;
11. Кое от твърденията НЕ Е ЗАДАЧА на създадената през есента на 1876 г. Канцелария за
гражданско управление на освободените отвъд Дунав земи:
Г) да подготви съединението на Княжество България и Източна Румелия.
12. В кой от изброените градове НЕ Е заседавало Велико народно събрание след
Освобождението:
Б) столицата на Източна Румелия - Пловдив;
13. Юридическото признаване на Съединението става с:
Г) Топханенския акт.
14. Кой от изброените форуми се състои през 1895 г.:
В) създаването на Върховния македонски комитет в София;
15. Кой от посочените договори съдържа най-тежки санкции срещу България:
Г) Ньойският договор от 27 ноември 1919 г.

СЕКЦИЯ 2
1. Отбележете значението на понятието „аул”:
А) прабългарски стан (лагер);
2. Какво е значението на понятието „бори-таркан” в Първото българско царство:
В) прабългарска титла на управител на област;
3. С понятието „архонт” византийските автори означават:
А) предводителите на варварските народи и държави;
4. Синклитът в средновековна България е :
А) съветът на българския владетел;
5. Титлата „епикерний” използвана във Второто българско царство се отнася до:
Б) царския виночерпец и отговорник за царската изба с вина;
6. Понятието „Диван” в Османската империя означава:
А) съвещателен орган при султана;
7. Капитулациите са:
Б) договори между европейските държави и Османската империя, осигуряващи привилегии на
чуждестранните търговци;
8. Берат е:
В) султанска разпоредба, с която се дават привилегии;
9. Хатихумаюнът е:
Г) османски реформен акт издаден след Кримската война.
10. Понятието „схизма” означава:
В) разделение (отлъчване) на църкви;
11. Генерал-губернаторът в Източна Румелия е:
В) длъжност свързана с изпълнителната власт на областта;
12. „Извънреден комисар” е длъжност свързана с:
В) управлението на областите по време на „режима на пълномощията”;
13. С името „Горско началство” се назовава:
Г) временното управление на Крушевската република.
14. С понятието „кондоминиум” се означава:
Б) съвместно управление на дадена територия от няколко държави;
15. Посочете значението на понятието „репарация”:
Г) дължимо от победена държава обезщетение към страната-победител.

СЕКЦИЯ 3
1. Византийският автор Прокопий Кесарийски дава сведения за:
А) начина на живот и обществената уредба на славяните;
2. С кое от посочените събития се свързва присъединяването на областта Загоре към България:
А) подкрепата оказана от хан Тервел на Юстиниан ІІ да си възвърне престола;
3. Кой от римските първосвещеници проявява открито негативното си отношение към
налагането на славянската писменост и книжнина в богослужението:
Г) папа Стефан V.
4. Преместването на тържището на българските стоки от Константинопол в Солун е следствие от:
А) изгонването на гръцкото духовенство от България след Преславския събор;
5. Възстановяването на Българската патриаршия през 1235 г. е НАЙ-ПРЯК резултат от:
Г) българо-никейският договор от кр. на 1234 или 1235 г.
6. Кое от определенията НЕ СЕ ОТНАСЯ за Българското възраждане:
Г) период на утвърждаване на старобългарската книжнина.
7. Интересът на Васил Априлов към развитието на българското възрожденско образование е
продиктуван от:
В) дълбока промяна настъпила в неговия мироглед;
8. Кое от условията НЕ Е залегнало в исканията на Иларион Макариополски и Неофит Бозвели
отправени до Високата порта в края на 1844 г.:
В) да се създадат смесени българо-турски училища;
9. Какви идеи изразява Л. Каравелов с думите: „Погледайте на Швейцария и Америка. (...) А в
Швейцария живеят три народа ... (...) А в Америка живеят заедно петдесет народа и петдесет
вери. (...) И така, мои братя българи и сърби, румъни и гърци, подайте ръка един на друг.”
Г) за балканска федерация.
10. Кое от посочените твърдения се отнася за Берлинския конгрес 1878 г.:
Г) предоставя Северна Добруджа на Румъния.
11. Откъс от кой документ е следният текст: „Българският княз ще бъде свободно избран от
народа и ще се утвърди от Високата порта. (...) Едно събрание на български първенци свикано
в Търново, ще изработи преди избора на княз Органически устав ...”.
В) Берлинския договор;
12. Сръбско-българската война е наречена „войната на капитаните срещу генералите”:
В) защото сръбската армия се командва от генерали, а българската – от капитани;
13. Преговорите за мир започнали в края на 1912 г. в Лондон са прекъснати защото:
В) в Цариград е извършен преврат и Турция се оттегля от преговорите;
14. Коя от посочените причини НЕ Е ПРЯКО
Междусъюзническата война през 1913 г.:
Г) претенциите на Румъния към Южна Добруджа.

СВЪРЗАНА с

избухването на

15. По време на Първата световна война България се присъединява към Централните сили защото:
А) Централните сили предоставят на България по-големи гаранции за териториалните придобивки;

