
ТЕСТ Xа клас             име:                                   № 
 
Всеки верен отговор носи една точка? Общо 56 точки. 
1. Граф Камило Кавур е: 

а) крал на Пиемонт, който през 1861 г. е обявен за пръв крал на обединена Италия 

б) външен министър на Пиемонт, който смята, че Италия може да бъде обединена като се 

използват противоречията между великите сили 

в) участник в Парижката конференция през 1856 г. 

г) радетел на идеята за превръщането на Рим в столица на обединена Италия 

2. Революциите обхванали Европа през 1848-1849 г. 

а) завършват с успех и оказват сериозно влияние върху развитието на Европа 

б) ликвидират феодалните права в половин Европа 

в) селячеството главно в Централна Европа става мобилно 

г) слагат край на привилегиите 

3. ”Манифест на комунистическата партия” е създаден от К. Маркс през: 

а) 1800 г.       б) 1815 г.                   в) 1848 г.                   г) 1853 г. 

4. Първият парен локомотив е пуснат през: 

а) 1800 г.       б) 1814 г.                   в) 1825 г.                   г) 1835 г. 

5. „ Пролетта на народите” започва през: 

а) 1848 г. в Милано                                          в) 1848 г. в Прусия 

б) 1848 г. в Австрийската империя                 г) 1848 г. в Париж 

6. Коя от историческите личности не се отнася към Балканското възраждане? 

а) Евгениос Вулгарис         в) Вук Караджич          б) Христофор Жефарович           г) Гарибалди 

7. Първото свободно васално княжество на Балканите през ХІХ в. е: 

а) България         в) Гърция            б) Сърбия             г) Албания 

8. Първите стъпки на българите за национално пробуждане са свързани с делото на: 

а) Паисий Хилендарски      в) Райно Попович        б) Васил Априлов       г) Софроний Врачански 

9. ”Остави го да върви” е лозунг на: 

а) Либералите       б) Консерваторите        в) Националистите             г) Социалистите 
10. Първите будители на Българското възраждане са: 
а) Васил Априлов и Николай Палаузов                     в) Паисий Хилендарски и Софроний Врачански      
б) Христофор Жефарович и Филип Станиславов     г) Добри Желязков и Михалаки Гюмюшгердан  
11. Изберете  подходящо заглавие на изображението: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а) Версайският дворец. Бивша резиденция на френските крале в градчето Версай 

б) Тюйлери, дворецът на френските крале в Париж 

в) Превземането на Бастилията (затвор-крепост, символ на абсолютизма)               

12. Свържете личност и събитие:                                                                                

1. Гарибалди;   2. Васил Априлов;   3. Жан-Жак Русо;    4. Хенри Форд. 

а) ІІ индустриална революция; 4     б) Просвещение;                  3 

в) Българско Възраждане;         2     г) Обединение на Италия   1 

13. Обяснете съдържанието на понятията: 

Кризи на свръх производство – задръстване на пазара с произведени от индустрията стоки, за 

които няма купувачи. Води до спиране на производството и масови уволнения на работниците 

Фабрична система – система на производство, при която операците по произвеждането на даден 

продукт са събрани на едно място, във фабриката.  

Атеизъм – система от възгледи, която отрича съществуването на Бог. 

                                                                                                                          



14. Напишете съответните понятия:                                                                          

а) политическа доктрина, която се придържала към установените традиционни монархически 

ценности и гледала на промените като заплаха за социалния мир и стабилност        Консерватизъм 

б) социалнополитическо учение и движение, което се бори за осъществяване на господстваща 

позиция на работническата класа в обществото чрез неговото постепенно мирно и легално 

реформиране                                                                                                                   Социализъм 

в) процес на прогресивна концентрация на производството и замяната на ръчния труд с механична 

сила, който довежда до постоянно и голямо нарастване на производството          Индустриализация 

15. Посочете кои са личностите, за които се отнасят следните твърдения.         

а) Един от идеолозите на национализма; водач на организацията “Млада Италия.  Джузепе Мацини 

б) Водач на “червените ризи” и организатор на поход през Италия, който вдига населението на борба 

за нейното обединение.                                                Джузепе Гарибалди 

в) Генерал, командващ походите на френските войски в Египет и Италия. През 1804 г. е провъзгласен 

за император на Франция.                                            Наполеон Бонапарт 

г) Канцлер на Прусия и по-късно на обединена Германия. Смята, че обединението на Германия ще се 

реши “не с речи и резолюции, а с желязо и кръв”.     Ото фон Бисмарк 

16. Свържете събитията с датите.                                                                                

Начало на Пуританската революция в Англия -       1642 г. 

Нападението на Бастилията -                                      14 юли 1789 г. 

Виенски конгрес -                                                         1615 г. 

Обединението на Италия -                                          1861 г.   

а) 1815 г.  б) 1642 г.    в) 14 юли 1789 г.  г) 1861 г.  д) 1555 г. 

17. Попълнете пропуснатото (дати, имена, понятия):                                              

По време на Юлската революция от 1830 г. последният представител на Бурбоните Шарл X бил 

свален от трона. 

От пролетта на 1848 г. в Европа започват революционни надигания. 

На 26 октомври 1860 г. Гарибалди приветствал в Неапол пиемонтския крал Виктор Емануил.  

18. Напишете какъв е развоят на училищата през Възраждането? 

Килийни                        елино-български               взаимни                                     класни 
………………             ……………………             ……………………                  ……………………… 
19. Посочете събитие от възрожденската българска история за следните години: 

Година   Събитие  

1762 г.   История славянобългарска 

1806 г.  Кириакодромион, Неделник 

1860 г.  Великденска акция 

1849 г.  Църквата Свети Стефан в Цариград 

1872 г.  Априловската гимназия 

20. Първите будители на Българското възраждане са: 
а/ Васил Априлов и Николай Палаузов   
б/ Христофор Жефарович и Филип Станиславов  
в/ Паисий Хилендарски и Софроний Врачански      
г/ Добри Желязков и Михалаки Гюмюшгердан  
21. Нанесете на линията на времето събитията и годината, в която са се случили. 
а/ Написване на „История славянобългарска“      б/ Създаване на Априловско училище  
в/ Начало на Априлското въстание                        г/ Освобождаване на София  
а- 1762 г.                             б- 1872 г.                        в- 1876 г.                        г- 4 януари 1878 г. 
----[---------------------------[-----------------------------[-----------------------------[----------------------------- 
22. С какво свързвате следните личности: 

Личност  Събитие  
Наполеон Бонапарт  Военачалник и пръв император на Франция 
Петър Велики  Император, който модернизира Русия 
Георги Бенковски  Ръководи Априлското въстание 

 
Скала за оценяване 

от 56 до 52 точки  -  отличен (6,00)                               от 36 до 32 точки - добър (4,00) 
от 51 до 47 точки  - отличен (5,50)                              от 31 до 27 точки  - добър (3,50)  
от 46 до 42 точки  -  мн. добър  (5,00)                           от 26 до 22 точки - среден (3,00)  

от 41 до 37 точки - мн. добър  (4,50)                           до 21 точки включително - слаб (2,00) 


