
  
 

 

Тест по история на:                                                №                    клас: 
Всеки верен отговор носи една точка! Общо 48 точки. 

1. Събитията в Европа (1917-1918 ) променят държавното управление на :            
а) Белгия и Дания     б) Русия и Германия     в) България и Румъния     г) Италия и Швеция 

2. Кой договор НЕ е част от Версайската система? 
а) Сенжерменски      в) Трианонски             б) Ньойски                  г) Букурещки  

3. На Парижката мирна конференция се създава следната международна организация: 
а) Международна организация на труда   в) Общество на народите                               

б) Международен олимпийски комитет   г) Първи интернационал 

4. Посочете НЕ вярното твърдение за същността на фашистката идеология: 
а) отхвърля идеите на демокрацията и парламентаризма 

б) отстоява крайния национализъм, шовинизъм, милитаризъм                                         

в) отстоява равенство на гражданите пред закона 

г) издига в култ личността на вожда, партията, държавата 

5. След смъртта на Ленин Сталин прекратява : 
а) дейността на художествените съюзи   в) колективизацията                                         

б) Новата икономическа политика           г) индустриализацията 

6. Авторитарен режим с привличането на фашистката партия във властта се установява 

в:         а) Португалия    б) Гърция    в) Финландия    г) Испания                                                 

7. Расистката теория на фюрера и на нацистите е насочена срещу:                         
а) северните народи    б) евреи, славяни, цигани  в) чуждите граждани   г) германската нация                                                      

8. Общите черти на установените в Германия и СССР политически системи са:  

а) корпоративна система и автаркия                                       в) демократична либерална система 

б) култ към лидера, срастване на партията с държавата       г) уважение на човешките права 

9. През 1934 г. група балкански държави създават Балкански пакт, в който НЕ участва: 
а) Румъния    б) България     в) Гърция     г) Югославия                                                 

10. ”Над цяла Испания чисто небе” е паролата , с която започва:                             
а) установяването на военна диктатура от ген. Примо де Ривера в Испания през 1923 г. 

б) отделянето на Каталонската република от Испания през 1931 г. 

в) процесът на революционни преобразувания от Народния фронт в Испания през 1936г.  

г) метежът на ген. Франсиско Франко, довел до гражданска война в Испания през 1936 г. 

11. За политическия живот на коя от изброените държави е характерна двупартийната 

система:       а) Франция     б) Германия      в) Великобритания    г) България                  

12.Съветско-германският пакт за ненападение се подписва на : 
а) 15.ІІІ.1939г.      б) 19.VІІ.1939 г.      в) 12.VІІІ.1039 г.      г) 23.VІІІ.1939 г.                       

13.Кога и от кого е извършен превратът на „деветнадесетомайците”:  
а) през 1923 г. от Демократичния сговор и Военния съюз 

б) през 1934 г. от политическия кръг „Звено” и Военния съюз                                           

в) през 1936 г. от Народното социално движение на Ал. Цанков 

г) през 1938 г. от военните, подкрепени от цар Борис ІІІ 

14. През 1947 г. САЩ разработват проект за икономическа помощ за европейските 

държави, който е известен като: 

а) план „Кенан”   в) план „Труман”         б) план „ Маршал”        г) пран „Бърнс” 

15. През 1949 г. СССР и страните от Източна Европа създават: 

а) Организация за взаимна помощ     в) Съвет на министрите на външните работи  

б) Организация за търговия                 г) Съвет за икономическа взаимопомощ  

16. Посочете политическите режими в посочените държави, в периода между двете 

световни войни.                                                                                                         
а) Испания - ………………………………………… 

б) Великобритания - ……………………………….  

в) СССР - ……………………………………………  

г) Гърция - …………………………………………                                   

17. След всяко твърдение напишете подходящото име: 
а) Канцлер и пожизнен фюрер на Германия -  

б) Френски министър-председател, участник на Парижката мирна конференция - 



  
 

 

18. Срещу определенията напишете понятията/термините, които им съответстват: 

автаркия, плебисцит, съвети, корпораця.                                                                

а) Всенародно гласуване за решаване на важен държавен въпрос 

б) Икономическа политика на една страна, която живее от собствени ресурси, 

без да разчита на внос на стоки и капитали 

в) Органи на държавната власт в Русия, избрани от работниците, войниците и 

селяните 

г) Група от хора, обединени от общи професионални и съсловни интереси 

19. Отбележете годината, когато са се случили събитията.                                   

Събитие годината 

а)  Вземане на властта от НСГРП в Германия  

б) „голямата депресия” в САЩ  

в) Гражданската война в Испания  

г) Управление на Народния фронт във Франция  

д) Създаване на Обществото на обединените нации  

20.Свържете събитието със съответната личност.                                                 

Събития Личности 

1. Външен министър на СССР, подписал пакт за ненападение с Германия Александър Стамболийски 

2. Лидер на фашистката партия в Италия Франклин Рузвелт 

3. Американски президент, избиран в четири последователни мандата Вячеслав Молотов 

4. Български министър-председател подписал Ньойския договор Бенито Мусолини 

21. Свържете личностите и събитията. 

 1. Тодор Живков         а) На 22 януари 1963 г. подписва Елисейския договор. 

 2. Ген. Дьо Гол            б) Участва в създаването на синдикалното обединение „Солидарност“. 

 3. Кимон Георгиев      в)  Избран за първи секретар на партията през 1954 г. 

 4. Лех Валенса             г)  Оглавява Министерския съвет след преврата от 9 септември 1944 г. 

22. Попълнете празните места в текста. 

На ………………. ген. Ярузелски въвежда военно положение в ……………… Забранени 

са стачките, преустановена е дейността на профсъюзите, а лидерите на ……………… начело с 

……………… са интернирани. 

През …….…………….. в Рим е подписан договор за създаване на ………………… 

…………………………. и …………………………………………………………….............. 

23. Напишете имената на личностите, който са на снимките. 

   
 

Скала за оценяване 
от  48  до  44  точки  -  отличен (6.00)                               от  28  до  24  точки  -  добър  (4.00) 
от  43 до  39  точки  -  отличен  (5,50)                               от  23  до  19  точки  -  добър  (3,50) 
от  38  до  34  точки  -  мн. добър  (5.00)                          от  18  до  14  точки  -  среден  (3.00) 
от  33  до  29  точки  -  мн. добър  (4,50)                          под  14  точки  -  слаб (2.00) 
 
Точки:                  Оценка:                                                                      Учител:                                            Ученик: 


