МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО

_____ ____________________________
№ в клас

трите имена

м ж
пол

б т р д

(език, на който найчесто се говори в

семейството)

ТЕСТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА V КЛАС
1. Как се нарича подреждането на събитията, според
последователността, в която са се случили?
а) история
б) археология
в) хронология
г) геология
2. Кое тракийско племе създава голяма и трайна
държава?
а) беси
б) одриси
в) серди
г) мизи

4. За какво свидетелства откъсът от съчинението на
византийския хронист?
„Те преминаха стремително цяла Елада, Солунската област
и цяла Тракия и покориха много градове и крепости... и
станаха господари на земята. Те уседнаха на нея като
господари, като на своя собствена, без страх”.
а) прародината на славяните между Балтийско море и
Карпатите
б) придвижването на прабългарите към Балканския
полуостров
в) войните на прабългарите с Византийската империя
г) трайното заселване на славяните на византийска
територия
5. Кой от посочените владетели управлява България през
VІІІ век?
а) Омуртаг
б) Калоян
в) Тервел
г) Петър
6. Кое от посочените събития е станало през ІХ век?
а) Хан Кубрат създал Стара Велика България.
б) Българската църква била призната за патриаршия.
в) Българите победили византийците в битката при Онгъла.
г) Крепостта Сердика била превзета от хан Крум.

3. Как се наричали вождовете на славянските племена?
а) крале
б) ханове
в) князе
г) царе
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7. На кое събитие е посветена миниатюрата?

а) на покръстването на хан Борис през 864 г.
б) на посрещането на учениците на Кирил и Методий в
Плиска през 886 г.
в) на ослепяването на княз Владимир Расате през 893 г.
г) на провъзгласяването на Симеон за княз през 893 г.
8. За разлика от римските свещеници, светите братя
Кирил и Методий проповядвали, че на Бог може да се
служи на:
а) латински език
б) гръцки език
в) еврейски език
г) всички езици
9. Управлението на кой български владетел се
характеризира с териториално разширение, развитие на
книжовността, изграждане на нова столица?
а) княз Борис
б) цар Симеон
в) хан Омуртаг
г) цар Петър

10. Кога става събитието, описано от византийския
хронист?
„Когато това било известено на императора, той
ослепил пленените българи – около 15 000 и като заповядал
всеки сто ослепени да бъдат водени от един едноок,
изпратил ги при Самуил.”
а) 971 г. след превземането на Велики Преслав
б) 986 г. след сражението при Траянови врата
в) 1014 г. след тежката загуба при с. Ключ
г) 1018 г. след убийството на Иван Владислав
11. За кой български владетел се отнася описанието?
Той продължава и довършва освободителното дело на
своите братя. За да получи авторитетно международно
признание за властта си води сложни дипломатически
преговори с Папството. Те завършват със сключване на
уния. Нанася катастрофално поражение на западните
рицари и пленява техния император Балдуин І.
а) цар Симеон
б) цар Иван Асен ІІ
в) цар Калоян
г) цар Иван Александър
12. Кое твърдение за управлението на цар Иван Асен ІІ
НЕ е вярно?
а) постигнал възстановяване на Българската патриаршия
б) сключил съюз с Византия срещу Латинската империя
в) разширил територията на държавата до три морета
г) започнал да сече златни монети
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13. През 1277 г. избухва голямото селско въстание начело
с Ивайло. Кой век е това?
а) ХІ в.
б) ХІІ в.
в) ХІІІ в.
г) ХІV в.
14. Коя е най-многобройната обществена група в
българската държава през Средновековието?
а) занаятчиите
б) селяните
в) аристокрацията
г) духовенството

17. Коя година НЕ съответсва на събитието?
а) 870 г. – покръстване на българите и основаване на
Българската патриаршия
б) 927 г. – договор с Византия и признаване царската титла на
българския владетел
в) 1204 г. – уния с Римската църква и авторитетно признание
за царството
г) 1396 г. – завладяване на Видинското царство от османските
турци
18. За коя причина за падане на България под османска
власт има информация на картата?

15. Кой от книжовниците НЕ е от времето на „Златния
век” на цар Симеон?
а) Евтимий Търновски
б) Константин Преславски
в) Черноризец Храбър
г) Климент Охридски
16. Кои събития от Второто българско царство са
подредени хронологично?
а) завладяване на Търново от османците, въстание на братята
Петър и Асен,битка при Клокотница
б) битка при Клокотница, завладяване на Търново от
османците, въстание на братята Петър и Асен
в) битка при Клокотница, въстание на братята Петър и Асен,
завладяване на Търново от османците
г) въстание на братята Петър и Асен, битка при Клокотница,
завладяване на Търново от османците

а) османците водят свещена война
б)българските владетели подценяват опасността от
османските турци
в) българските земи са разпокъсани
г) част от балканските владетели са съюзници с османските
турци
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19. Кое от твърденията НЕ е последица от османското
завоевание на България?
а) българската аристокрация била ликвидирана
б) българите прекъснали за дълго контактите си с Европа
в) Българската патриаршия запазила своята самостоятелност
г) българската държава престанала да съществува
20. От какво се определя положението на хората в
Османската империя в периода ХV-ХVІІ век?
а) богатството
б) религията
в) образованието
г) пола
21. Коя форма на въоръжена съпротива на българите
съществува през целия период на османското господство?
а) бунтове
б) въстания
в) хайдушки нападения
г) антиосмански съюзи
22. Кой от изброените паметници е включен в Списъка на
световното културно наследство на ЮНЕСКО?
а) Бачковският манастир
б) иконата на св. Теодор Стратилат
в) гробницата при с. Александрово
г) Мадарският конник

23. Кое понятие, свързано с османската армия, е
пропуснато в описанието на западния пътешественик от
ХVІІ век?
„Най-добрите им конници са........................ и особено тези
от тях, които за заслуги са възнаградени със земя, наречена
тимар, и приличат на нашите стари рицари.”
а) еничари
б) спахии
в) везири
г) мюсюлмани
24. В кое изречение от този източник има сведения за
богослужение на български език?
„В града има едно училище, където учат и момичетата да
четат.(1) Гръцки училища нямат, а от тези две училища
излизат повечето български свещеници.(2) Българите и
гърците тук ходят в една черква, защото имат еднакво
богослужение.(3) Когато присъстват повече българи,
литургията се чете на български.(4)”
а) първото
б) второто
в) третото
г) четвъртото
25. Къде живее мнозинството от българското население
през ХV-ХVІІ век?
а) в селата
б) в градовете
в) в планините
г) в махали
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