МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Регионален инспекторат по образованието - Бургас

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ОБЩИНСКИ КРЪГ – 11.01.2015 г. – VI - ти КЛАС, 09.00 ЧАСА

Уважаеми ученици,
Вашата работа на олимпиадата по история и цивилизация е писмена.
В работния материал на олимпиадата са включени:
15 тестови задачи със затворен отговор, от които само един е верен; 15 задачи с отворен отговор;
и писмен текст – отговор на исторически въпрос, който не трябва да надвишава 2 ръкописни
страници.
Пропуснат или сгрешен отговор се оценява с 0 /нула/ точки. Максималният брой точки е 100.
Задачата за създаване на текст по исторически въпрос се оценява с общ брой 25 точки. За задача със
затворен отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с „Х”. Не се допускат
задрасквания и поправки. По време на работа може да пишете само със син химикал. По време на
изпита не може да ползвате допълнителни помагала или пособия.
Време за работа - 3 астрономически часа.
Успешна работа!
ПЪРВА ЧАСТ : А. ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

1. Посочете за кои от изброените се отнася следният откъс от „Султанска заповед” от
1796 г.:
„Понеже редът на нещата в страната ми е компрометиран, държавните закони не
се зачитат и се пренебрегват, като че ли в империята ми съществува пълна анархия...За
безопасност на живущата там рая и дума не може да става, защото тези хищни зверове,
алчни за грабеж и богатство, оставиха вратите на анархията отворени и се втурнаха за
плен и плячка. По този начин животът, имотът и честта на раята останаха на произвола
и на божието великодушие...”
А) еничарски корпус;
Б) аяни;
В) тимариотско съсловие;
Г) кърджалии.
2. За кого се отнасят следните стихове и кой е техният автор?
„… и вдигна тез листи, и викна високо:
„От днеска нататък българският род
история има и става народ!”
А) за Христофор Жефарович; автор е Христаки Павлович;
Б) за Христо Ботев; автор е Стефан Стамболов;
В) за Софроний Врачански; автор е Паисий Хилендарски;
Г) за Паисий Хилендарски; автор е Иван Вазов.
3. Пръв организатор на модерното българското книгопечатане е
А) Добри Чинтулов;
Б) Неофит Бозвели;
В) Александър Екзарх;
Г) Емануил Васкидович.

4. Станислав Доспевски и Николай Павлович са:
А) български търговци в Румъния;
Б) възрожденски поети;
В) духовници;
Г) възрожденски художници.
5. Понятието “ферман” означава:
А) реформа;
Б) известие;
В) писмена султанска заповед, която има силата на закон;
Г) новина.
6. През коя година избухва Видинското въстание:
А) 1762 г.
Б) 1835 г.
В) 1850 г.
Г) 1875 г.
7. По време на Априлското въстание Иларион Драгостинов е главен апостол на:
А) ІІ Сливенски революционен окръг;
Б) І Търновски революционен окръг;
В) ІV Пловдивски (Панагюрски) революционен окръг;
Г) ІІІ Врачански революционен окръг.
8. По решение на Берлинския конгрес в границите на кралство Румъния е включена:
А) Южна Добруджа;
Б) Южна Тракия;
В) Северна Добруджа;
Г) Македония.
9. Кое НЕ е сред причините за задълбочаването на кризата в Османската империя в
края на XVIII в.?
А) неуспешните войни на империята с Русия;
Б) неспособността на властта да се справи с кърджалиите;
В) намаляването на боеспособността на османската армия;
Г) строежът на пътища в империята.
10. Вследствие на коя война Гърция получава независимост, Сърбия става автономно
княжество, а хиляди българи се изселват в Бесарабия?
А) Руско – турската война от 1806 – 1812 г.;
Б) Руско – турската война от 1828 – 1829 г.;
В) Кримската от 1853 – 1856 г.;
Г) Руско – турската война от 1877 – 1878 г.
11. Кой документ за първи път защитава правата на християните в Османската
империя?
А) Мирният договор след войната от 1828 – 1829 г.;
Б) Хатишерифът от 1839 г.;
В) Хатихумаюнът от 1856 г.;
Г) Султанският ферман от 1870 г.
12. Български герб за първи път е публикуван през възрожденската епоха в:
А) „Стематография”;
Б) „Абагар”;
В) „Неделник”;
Г) „История славянобългарская”.
13. Кое е следствие от обявяването на „режима на пълномощията”?
А) Консервативната партия навлиза в политическия живот;
Б) либералната партия се обединява;
В) Отношенията с Русия се подобряват;
Г) Търновската конституция е нарушена.

14. Най – големи заслуги за укрепването на българското самосъзнание в Македония
има?
А) екзарх Йосиф I;
Б) екзарх Антим I;
В) митрополит Иларион Макариополски;
Г) митрополит Натанаил Охридски.
15. Коя идея за национално обединение се осъществява през първото десетилетие на XX
век?
А) Обединяване на Източна Румелия и Княжество България;
Б) Постигане на пълна независимост от Османската империя;
В) Освобождаване на Македония;
Г) Присъединяване на Северна Добруджа.

Б. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР
1. Постави номера на организацията срещу името на личността.
А. Любен Каравелов
1. Вътрешната революционна организация
....
Б. Васил Левски
2. Добродетелната дружина
....
В. Христо Георгиев
3. Български революционен централен
.... комитет
Г. Иван Касабов
4. Български таен централен комитет
....
2. Попълнете свободните позиции в таблицата:
Събитие
1. Издаването на „Рибния буквар”
2. Финансира построяването на българския храм
в Цариград
3. Открива първото взаимно училище
4.

Година

Личност

Тодор Бурмов

3. Впишете събитията в хронологичен ред и посочете годината на случването им.
Чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, Великденска акция, Берлински мирен договор,
Априлско въстание, Велчова завера, Чета на Панайот Хитов и Филип Тотю.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Събитие

Година

4. Обозначете с верни ли са твърденията.
твърдение
1. БРЦК подготвя Видинското въстание.
2. „Неделник” – сборник с неделни проповеди, от Николай Палаузов, е издаден
през 1806 г. във Влахия.
3. Васил Априлов е роден в Габрово.
4. Българската екзархия е създадена на 28 февруари 1870 г. от Великите сили.
5. Първата български легия е създадена от Васил Левски.
6. Първите български партии са Консервативната и Либералната.

ДА

НЕ

5. Разпознай историческите личности и определи кое е общото между тях.

А.........................................

Б ............................................

В. Кое е общото между тях?...................................................................................................
.................................................................................................................................................

6. Сред цифрите по-долу са скрити 6 важни години от българската история през XVIII и
XIX век. Запишете ги в хронологичен ред, като срещу всяка отбележите по едно
събитие, свързано с тях.
917 621869
0911824035
6218352684
1870031876
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Година

Събитие

7. Разпознайте личностите по описанията:
1. Възрожденски поет, роден в Сливен, автор на
текстовете на най-известните възрожденски песни
2. Ненадминат майстор строител от Дряново, от
периода на българското Възраждане.
3. Руски император, обявил освободителната руско –
турска война 1877 – 1878 г.
4. Първият български екзарх
8. Изброените имена поставете в двете колони: Георги Бенковски, Неофит Бозвели, Стоян
Заимов, П. Р. Славейков, Цанко Дюстабанов, Иларион Макариополски, Никола Обретенов,
Стефан Богориди.
А. Църковни дейци:
..........................................
.........................................
..........................................
…………………………..

Б. Революционери:
................................................
................................................
..……………………………..
………………………………

9. Запишете града, в който се осъществява посоченото събитие:
Събитие
А Създаването на първата българска легия
Б Създаването на Българския революционен централен
комитет
В Центърът на Вътрешната революционна организация
Г Поставено е началото на църковните борби на
българските

Град

10. Разгледай картината и отговори на поставените въпроси.

А) Какво изобразява картината?
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Б) Кой е авторът на картината?
....................................................................................................................................

В) Какво символизират образите?
................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Г) С кое историческо събитие е свързана?
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
11. Кои са и къде се намират показаните паметници?

А..................................................................

Б ......................................................................

12. Попълни пропуските.
Учредителното събрание разглежда проекта за български основен ............................
Конституцията е приета на ............................ в ......................
Учредителното събрание определя за столица на младата държава град ....................
Първото Велико народно събрание на 17април 1879 г. избира за български княз
......................................
13. Нанесете върху линията на времето годините, в които са се случили изброените
събития, като имате пред вид, че всяко деление отговаря на 10 години:
А) Велчовата завера
Б) Първа българска легия
В) сформирането на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
Г) построяването на български храм в Цариград
Д) подписването на Берлинския договор

Забележка: На линията на времето нанесете само съответната година и в скоби
впишете буквата на събитието.

1810г.

1

1880г.

14. Какво събитие е изобразено на картината на А.Попов?

.....................................................................
.....................................................................
15. Границите на България според кои две международни споразумения
представя картата?

А) .....................................................
Б) ....................................................

ЧАСТ ВТОРА
Напишете в обем до 2 страници отговор на следния исторически въпрос:
Опишете живота и делото и оценете ролята на Васил Левски в организираното
националноосвободително движение на българите през ХІХ век?(ползвайте документа).
„Подбуда: тиранството, безчеловещината и самата държавна система на турското
правителство на Балканския полуостров.
Цел: с една обща революция да се направи коренно преобразование на сегашната държавна
деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република (народно
управление)…, да се повдигне храм на истинната и правата свобода и турският
чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършенното равенство между
всичките народности: българи, турци, евреи и пр. щат бъдат равни във всяко отношение
било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение—всички щат спадат под
един общ закон, който по висшегласието от всичките народности ще си избере…”
Васил Левски.
Из “Нареда до работниците за освобождението на българския народ” 1871г.

Трите имена………………………………………………………………………Клас……………….
Училище………………………………………………………………………….Град………………..
Попълва се от квесторите:
……………………………………………………………………………… …………………………….
Име и фамилия на квесторът приел работата ,

подпис

Комисия по проверка и оценка:
1………………………………………………………………………../…………………./......................
Име и фамилия, подпис ,брой точки

2………………………………………………………………………../…………...…../.........................
Име и фамилия, подпис, брой точки

Общ брой точки:…………………………..

