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ТЕСТ № 10

1. Промените в българското общество през ХIХ век могат да се опреде-

лят като:

А) реформа Б) революция

В) еволюция Г) модернизация

2. За коя книга се отнася приписката:

„Тази история преписвам аз, Николае даскал, за да се чете пред народа

болгарски – да разумее той, че сме имали царе болгарски и да можем

ответ да даваме на гърци и сърби, да не сме укорявани от всичкия

народ, но да сме известни, изкусни и мъдри, и добродетелни.“

А) „Стематография“

Б) „История славянобългарска“

В) „Неделник“

Г) „Царственик“

3. Първото елино-българско училище е открито в:

А) Габрово Б) Сливен В) Свищов Г) Пловдив

4. Кое от твърденията изразява най-точно значението на борбата за са-

мостоятелна българска църква?

А) Църковнонационалното движение сплотява българите.

Б) Църковнонационалното движение подготвя борбата за държавна

независимост.

В) Българите получават своя църква и свой вестник в Цариград.
Г) За първи път българите са признати от османската власт като от-

делна национална общност, различна от сърбите и гърците.

5. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа преминава Дунава през:

А) 1862 г. Б) 1867 г. В) 1868 г. Г) 1876 г.

6. Левски е убеден, че освободителното дело ще има успех, ако:

(Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.)

А) се съгласува с действията на Русия срещу Османската империя

Б) революцията се осъществи „вътре в Българско“

В) се подготви от хората, които живеят под властта на султана

Г) в него вземат участие всички българи, независимо от тяхното об-

ществено положение и имуществено състояние

c©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42
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Тест № 10

7. Обявяване независимостта на България, сформиране на временно пра-

вителство, създаване на специален военен отряд, са събития, случили

се по време на Априлското въстание, в:

А) I революционен окръг, в Търново

Б) IV революционен окръг, в Копривщица

В) IV революционен окръг, в Клисура

Г) IV революционен окръг, в Панагюрище

8. Кое НЕ е част от условията на Берлинския договор?

А) Санстефанска България е разделена.

Б) Създадено е Княжество България, което включва земите на север
от Стара планина и Софийско.

В) На юг от Стара планина е създадена провинция Източна Румелия,

която остава под политическата и военната власт на султана.

Г) Македония получава административна автономия.

9. Главна задача на Временното руско управление е:

А) съставянето на българско правителство

Б) приемането на българска конституция

В) изграждането на българска армия

Г) създаването на полиция за опазване на реда

10. Депутатите в Учредителното събрание се разделят на две групи по

въпроса за:

А) формата на управление на държавата

Б) правомощията на княза

В) политическите права на гражданите

Г) избора на столица

11. Кое от изброените НЕ е част от органите на управление на Източна

Румелия?

А) Областно събрание Б) Директорат
В) Министерски съвет Г) Главен управител

12. Коя характеристика на управлението на Стамболов е вярна?

А) изцяло неконституционно

Б) напълно демократично

В) вредно за България

Г) има и положителни, и отрицателни страни

c©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42
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Тест № 10

13. Политически партии и организации, които се противопоставят на уп-

равляващата партия се наричат:

А) опозиция Б) коалиция

В) регентство Г) обединение

14. За кое събитие се отнася характеристиката:

„Едно от най-безсмислените и най-безразсъдните събития в исто-

рията ни. Бе прекъснато нормалното и пълно с много надежди раз-

витие на младата българска държава... Без този злощастен преврат

демократичното развитие на българската държава би било много

по-успешно.“

А) превратът на офицерите русофили от 9 август 1886 г.

Б) превратът на 8/9 юни 1923 г.

В) превратът на 19 май 1934 г.

Г) превратът на 8/9 септември 1944 г.

15. Министър-председател на България по време на Съединението е:

А) Стефан Стамболов

Б) Александър Малинов

В) Константин Стоилов
Г) Петко Каравелов

16. В състава на коя от армиите на балканските съюзници воюват добро-

волците от Македония през Балканските войни?

А) сръбската Б) гръцката

В) турската Г) българската

17. Кое от твърденията за резултатите от участието на България във вой-

ните от 1912–1918 г. НЕ е вярно?

А) Националният идеал не е постигнат.

Б) Страната е съсипана икономически.

В) Стотици хиляди са убитите и ранените.
Г) България не губи територии.

18. През 1923 г. БЗНС е свален от власт:

А) по демократичен път

Б) чрез избори

В) чрез преврат

Г) с указ на цар Борис III

c©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42
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19. Коя партия в България изповядва крайно леви (болшевишки) идеи?

А) социалдемократическата (БРСДП)

Б) БЗНС

В) комунистическата (БКП)

Г) Народното социално движение

20. Управлението в България след преврата на 19 май 1934 г. се характери-

зира като:

А) демократично

Б) диктатура

В) партийно
Г) безпартиен авторитарен режим

21. През 1941 г. България изоставя неутралитета и се включва във Втора-

та световна война на страната на:

А) Германия

Б) Тристранния пакт

В) СССР

Г) Франция и Великобритания

22. България приключва участието си във Втората световна война:

А) на 5 септември, когато СССР ѝ обявява война

Б) на 9 септември 1944 г. със свалянето на правителството

В) на 28 октомври, когато правителството на Кимон Георгиев подписва

примирие с победителите

Г) България участва в заключителната фаза на войната срещу Герма-
ния

23. След 1947 г. икономиката в България се развива:

А) на пазарни принципи

Б) въз основа на петгодишни планове

В) въз основа на двегодишни планове

Г) въз основа на указания от СССР

24. България е член на Европейския съюз от 1 януари:

А) 2001 г. Б) 2004 г.

В) 2005 г. Г) 2007 г.
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25. На коя от илюстрациите е показана сграда, построена през 1949 г., един

от символите на комунизма у нас?

А) Б)

В) Г)
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