
            

 М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А  

Регионален инспекторат по образованието  -  Бургас  

   

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

ОБЩИНСКИ КРЪГ – 11.01.2015 г. – VII  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. Учените предполагат, че най-рано от посочените живее: 

А) австралопитекът;            

Б) сръчният човек;              

В) кроманьонецът;            

Г) изправеният човек. 

2. Палеолитните рисунки в пещерите изобразяват най-често: 

А) селскостопански сцени;             

Б) царе и жреци;             

В) погребални сцени;           

Г) ловни сцени. 

3. Археологическата периодизация се основава на: 

А) разделянето на човешката история на равни отрязъци от време; 

Б) материалът, от който са изработени оръдията на труда; 

В) еволюционната теория за произхода на човека; 

Г) геоложките промени. 

4. По днешните български земи животът се заражда през епохата на: 

А) палеолита;                     

Б) неолита;                         

В) халколита;                         

Г) бронзовата епоха. 



5. Кой от посочените археологически обекти е най-дълго обитаваната селищна могила в 

българските земи? 

А) Овчарово, Търговищко; 

Б) Градешница, Врачанско; 

В) Караново, Новозагорско; 

Г) Мечи кладенец, Старозагорско. 

6. Единното египетско царство е основано  през: 

А) ІV хилядолетие пр. Хр.; 

Б) VІ хилядолетие пр. Хр.; 

В) ІІІ хилядолетие пр. Хр.; 

Г) І хилядолетие пр. Хр. 

7. Голямото строителство на пирамидите е от времето на: 

А) Старото египетско царство; 

Б) Новото египетско царство; 

В) Долното египетско царство; 

Г) Южното египетско царство. 

8. „ КА” е: 

А) небесна богиня; 

Б) повелител на Нил; 

В) двойник, сянка на всяко живо същество; 

Г) статуя на покойник. 

9. С каква цел били изграждани напоителните съоръжения в Месопотамия: 

А) за отводняване на обработваемите земи; 

Б) за задържане по-продължително време на нивото на водата; 

В) за предпазване от наводнения; 

Г) за предпазване от наводнения, заблатявания и за напояване на нивите. 

10. Кое от изброените божества не е от Месопотамия? 

А) Енлил;                           

Б) Ищар;                             

В) Мардук;                        

Г) Анубис. 

11. Коя от посочените държави в Древния Изток възникнала най-рано: 

А) Египет; 

Б) Старовавилонско царство; 

В) Персия; 

Г) Еврейско царство. 

12. Кое от посочените твърдения НЕ е основна задача в законите на вавилонския 

владетел Хамурапи: 

А) издигане авторитета на владетеля; 

Б) запазване на мира в държавата; 

В) осигуряване на ред в държавата; 

Г) издигане ролята на армията. 



13. За отношението на Асирия към покорените народи е характерно: 

А) опира се на всеобщ терор и подчинение; 

Б) налагат годишен данък на покорените народи; 

В) запазват администрацията и религията им; 

Г) провеждат политика на сродяване с местната аристокрация. 

14. Кое от твърденията за древните евреи е вярно: 

А) Саул станал първият еврейски цар; 

Б) след като били изгонени от Вавилон, евреите се заселили в Египет; 

В) евреите, водени от Авраам, минали през Синай, за да получат скрижалите; 

Г) за свой родоначалник евреите приемат Мойсей. 

15. Кое твърдение НЕ е вярно за критската цивилизация? 

А) Открита е от сър Артър Евънс през 1900 г.; 

Б) Наричат я още минойска или първата европейска цивилизация; 

В) Съществува след микенската цивилизация; 

Г) Символ на могъществото на царете и била двойната брадва (лабрис). 

 

 

Б.ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР 

 

1. Запишете века на съответните събития: 

Събитие Век 

1. Разчитане на египетската писменост  

2. Краят на Персийската империя  

3. Управление на цар Соломон  

4. Разрушаването на еврейския храм в Йерусалим от римляните  

 

2. Подредете в хронологичен ред събитията (с цифри от 1 до 4).  

 

 Събитие Ред 

А) откриване на огъня   

Б) първо опитомено животно   

В) появата на занаятите   

Г) първи каменни оръдия на труда   

 

3. Подредете в хронологичен ред следните събития: 

Построяването на големите пирамиди в Египет; Построяването на еврейския храм в 

Ерусалим от цар Соломон;  Покоряване на Нововавилонското царство от персите;   

Разчитане на йероглифите. 

Събитие 

1. 

2. 

3. 

4. 



4. Обозначете с   верни ли са твърденията. 

Събитие ДА НЕ 

1. Богът на земята в Месопотамия се нарича Шамаш   

2. Властта на хетските царе била неограничена   

3. За разлика от Египет, боговете на Месопотамия са изобразявани като хора   

4. В Шумер всеки град си има свои богове покровители   

 

5. Разпределете имената на изброените личности в съответните колони. Има две 

излишни имена: 

 

Джосер, Саргон, Нарамсин, Ашурбанипал, Ехнатон, Есхил, Дарий І, Рамзес ІІ, Хуфу, Клистен 

 

Древен Египет Древна Месопотамия 

  

  

  

  

 

6. Пълнете пирамидата на египетското общество като впишете всяка една от социалните 

групи на съответното място: номарси, селяни, занаятчии, фараон. 

 

 

 

7. Прочете следния откъс и отговорете на въпросите : 

 

„ ...Ако човек удари плесница на човек с по-високо  от неговото положение, той трябва да 

получи в събранието 60 удара с бич от говежда кожа...”: 

 

А) Кой е авторът на текста?........................................................................ 

Б) Какъв е видът на документа?.............................................................................     

В) Каква информация дава документа?............................................................ 

 

 

 

 

 



8. Впишете дадените понятия срещу съответното му определение. Има четири излишни 

понятия:  

 обелиск, мегалит, културно наследство,  зикурат, култ, цивилизация, империя, еволюция. 

 

№ Понятие Определение 

1  Съоражение изградено от големи каменни блокове или изсечено 

направо в скалата. 

2  Архитектурата, произведенията на изкуството, културата, вярванията, 

начините на поведение и на мислене, възприети от предходни 

цивилизации или поколения. 

3  Постепенен и непрекъснат процес на развитие, преминаване от една 

форма в друга. 

4  Съвкупността от вярванията и свещенодействията (обредите) в служба 

на определено общество. 

 

9. В каква хронологична последователност възникват първите цивилизации в Древния 

Изток - Асирия, Египет, Персия, Старовавилонско царство? 

 

1……………………………… ;                  2………………………………. ;  

3……………………………… ;                  4………………………………. . 

 

10. За кой народ се отнася текстът?  

 Те изобретили колелото-едно от най-големите технически постижения в историята 

на човечеството, за първи път използвали тухлата в строителството, изобретили и 

първата писменост-клинописите.  

 

Народ  ………………………… 

 

11. За всеки египетски бог запишете свещеното животно, което го олицетворява:  

 Сокол, чакал, скарабей, крава 

Египетски бог Свещено животно 

1. Ра  

2. Хор  

3. Анубис  

4. Хатхор  

 

12. Поставете персийските владетели в таблицата: Дарий I, Кир II Велики 

Дейност Владетел 

А. При него започнал възходът на Персия, той обединил народа си 

и превзел цяла Месопотамия в средата на VI в. пр. Хр. 

 

Б. Провел реформи в Персийската империя, като разделил страната 

на сатрапии. Столица на държавата бил гр. Персеполис в днешен 

Иран 

 



13. Прочетете откъса от документа и напишете пропуснатото име на владетеля. 

Първият владетел, за когото преданието ни съобщава, че преди всички се сдобил с флот, бил 

………………………… . Той станал господар на голяма част от морето, което се нарича 

Елинско (Егейско море) и на Цикладските острови, по – голямата част от които заселил с 

колонии. 

                                                                                                                              Тукидид, V в. пр. Хр. 

 

14. Разгледайте изображенията и отговорете на следните въпроси: 

 

 А) Коя е личността и къде живее?                    

  

                                                          
 

   №1 ...........................................................                            №2.......................................................            

          ..........................................................                              ............................................................. 

 

30. Разгледайте картосхемата и отговорете на въпросите: 

  

                     
 



1. Коя държава е представена на картосхемата?

..................................................................................... 

 

2. Коя е столицата й? .................................................. 

 

3. При кой владетел държавата достига най-голяма 

територия?............................................................ 

 

 

 

ВТОРА ЧАСТ 

 

Напишете в обем до 2 страници отговор на следния исторически въпрос: 

 

Каква е представата на египтяните за задгробния свят? 

 

     При отговора вземете под внимание следните въпроси: 

 

       1. Каква е представата на египтяните за безсмъртието на човека? 

       2. Как според „Книга на мъртвите" става преминаването в отвъдния свят? 

       3. Защо египтяните превръщали телата на своите мъртви в мумии? 

       4. Какво знаете за пирамидите? 
 

 

 

 

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:……………… 

 

 


