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ОТГОВОРИ И ОБЯСНЕНИЯ
Тест № 1

История и цивилизация

1. (Г) Праисторията обхваща периода от появата на човека (приблизително преди около 2,5 млн. години) до откриването на писмеността
(преди около 5000 години).
2. (Б) Централизиран управленски апарат (държавна организация) възниква в Египет във връзка с изграждането, поддържането и защитата
на напоителни съоръжения. Всичко това изисквало усилията на много
хора, т.е. организация и контрол. Така се създали йерархията и администрацията, т.е. управленски апарат.
3. (В) Египетското общество било разделено на групи, които заемали
строго определно място и имали различни функции. На дъното на т.нар.
„обществена пирамида“ били военнопленниците и робите, а на върха ѝ
стоял фараонът.

4. (А)

5. (Г) Енлил, Инана и Мардук са богове, почитани от народите на Двуречието, докато Озирис е египетският бог на умиращата и възраждащата
се природа.

6. (А) Митът се свързва с най-старата европейска цивилизация, наречена
критска (по името на остров Крит, където се развива) или минойска (по
името на легендарния цар Минос).
7. (В) Перикъл управлявал Атина в периода 444–429 г. пр. Хр.

8. (Б) Земята в Спарта била разделена на равни участици – толкова, колкото били самите спартиати.
9. (Б) За да занесе вестта за победата над по-многобройната персийска
войска, един хоплит пробягал разстоянието от Маратон до Атина. Когато стигнал на площада, той имал сили само да извика: „Радвайте се
атиняни, ние победихме“, след което издъхнал. В негова чест на Олимпийските игри е въведена дисциплината маратонско бягане на 42 км
196 м – точното разстояние от Маратон до агората в Атина.

10. (А) Най-рано за траките споменава Омир в „Илиада“. Той разказва за
траките, дошли в помощ на троянците от „вълнуващия се Хелеспонт“
(Черно море).
c Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42
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11. (В) Най-силната тракийска държава създали одрисите, които населявали земите на днешна Югоизточна България по поречията на Марица
и Тунджа до Черно море на изток и Егейско море на юг.

12. (А) Македонското царство било създадено в земите на север от континентална Елада през VII в. пр. Хр.
13. (Г) Според легендата захвърлените близнаци Ромул и Рем били спасени и отгледани от вълчица, чието леговище се намирало на Капитолийския хълм. За това тя се счита за покровителка на Рим и римляните.
14. (В) Законите представлявали запис на обичайното право. Наречени
били така, защото текстът им бил написан върху 12 бронзови плочки,
поставени на форума. Те изравнявали пред закона патрициите и плебеите и гарантирали справедливо съдопроизводство.

15. (Г) Октавиан по същество имал неограничена власт – той бил принцепс (председател на сената), император (главнокомандващ) и август
(свещен). Но сенатът бил запазен, въпреки че на практика се съобразявал с волята на принцепса.
16. (Г) Картата отразява разпространението на новата религия – християнството, в земите на Римската империя.
17. (В) Константин Велики е римски император. Той преместил столицата от Рим във Византион, наречен на негово име Константинопол, и
направил християнството равноправна на останалите религии в империята, за което бил наречен Велики.

18. (А) Т.нар. Вилендорфска Венера, датирана отпреди 25 000–20 000 г. Статуетката е наречена така по името на селището, където е открита – Вилендорф, Австрия, и на римската богиня на любовта – Венера. Такива
каменни фигурки с подчертани детеродни органи са типични за каменната епоха. Учените ги свързват с култа към рода и култа към плодородието. Останалите: (Б) – колосите от храма в Абу Симбел, построен
от Рамзес II, около 1250 г. пр. Хр.; (В) – статуетка на шумерски владетел, около 2500 г. пр. Хр. и (Г) – глинена делва с изображение на двойни
брадви (критска цивилизация), около 1500 г. пр. Хр.
География и икономика

1. (Г)
2. (Г)

3. (Б) Континентът Азия не граничи с Атлантически океан.
c Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42
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Отговори и обяснения

4. (В) За граница между Азия и Африка служат Суецкият канал и Червено море.
5. (А) Нос Челюскин е разположен на п-ов Таймир, на 77 ◦ 48′ с. ш. Носи
името на Семьон Челюскин, участник във Великата Северна експедиция, която през 1742 г. достига носа.
6. (Б) Нос Бабабурун е разположен на п-ов Мала Азия на 26 ◦ 10′ и. д.
7. (Б) Нос Дежньов е разположен на п-ов Чукотка на 169 ◦ 40′ з. д.

8. (В) При M 1 : 200 000 000, 1 cm = 2000 km; 5 cm = 10 000 km.
9. (А) Полуостров Мала Азия се намира в Западна Азия.

10. (В) Бенгалският залив е част от Индийския океан и п-ов Индокитай.
Има площ 2 172 000 km2 .

11. (А) Тихи океан.

12. (Б) Червено море е част от басейна на Индийски океан.
13. (Г) Остров Кипър.

14. (В) Малайският архипелаг е разположен на югоизток от Азия. Обединява около 21 000 острова с площ 2 000 000 km2 .

15. (Б) Името на островите е дадено от руския изследовател Геденшрам.
През 1889 г. той ги изследвал и ги нарекъл Нов Сибир.

16. (В) С Япония.
17. (Г)

18. (А) През 1497–98 г. Вашку да Гама заобикаля континента Африка от
юг, изследва югоизточното му крайбрежие и достига до Индия.

c Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42

