
Тест: История на България 

 

Отговорите нанасяйте на листа за отговори!!! 
Всеки верен отговор носи една точка! Общо 78 точки. 

1. Основател на Дунавска България е: 
А/ хан Кубрат през 632 г.                               В /  хан Тервел през 701 г. 

Б/ хан Аспарух през 681 г.                             Г/ хан Крум през 803 г. 

2. За кое събитие става дума в следния откъс: 

       „Понеже императорът страдал силно от болки в крака и бил принуден да се върне с пет кораба 

и с приближените си в Месемврия, за да прави бани, оставил стратезите и войската със заповед да 

водят схватки, за да ги измъкнат от укреплението....Конниците обаче разпространили слуха, че 

императорът бяга, и обзети от страх, се отдали също на бягство, без никой да ги преследва. А 

българите, като видели това, започнали да ги преследват подире....“ 

                                                                                   Из „Хроника“ на Теофан Изповедник 

А/ битката при Траянови врата /986 г./         Б/ битката при Върбишкия проход /811 г./  

В/ битката при Онгъла /680 г./                       Г/ битката при р. Ахелой /917 г./ 

3. Коя е вярната хронологична последователност на събитията ? 

1/ създаването на комитатите; 2/ първите писани закони в България; 3/ първият търговски договор 

на България с Византия; 4/ покръстване на българите; 5/ решенията на Преславския събор. 

А/ 2,5,3,4,1                Б/ 3,2,1,4,5                 В/ 3,1,4,2,5                 Г/ 2,1,4,5,3  

4. За пръв път Свети Свети Кирил и Методий проповядват божието слово на славянски език в : 

А/ България                   Б/Сърбия                   В/ Русия                    Г/  Великоморавия 

5. Славянската писменост, създадена от Кирил и Методий, е известна като: 
А/ глаголица       Б/ кирилица       В/ черти и резки       Г/ димотическо писмо 

6. Първото българско царство просъществувало в периода: 

А/ от 865 г. до 1018 г.   Б/ от 681 г. до 1018 г.   В/ от 886 г. до 1185 г.   Г/ от 681 г. до 1185 г 

7. Българската патриаршия е призната официално на църковен събор през: 

А/ 1186 г.    Б/ 1204 г.    В/ 1230 г.    Г/ 1235 г. 

8. Един от върховете на българската дипломация е кореспонденцията на цар Калоян с Ватикана. 

С кой папа влиза в преговори българският владетел? 

А/ Лъв III       Б/ Инокентий III       В/ Бенедикт IX       Г/ Климент IV 

9. Българската патриаршия била възстановена: 
А/ с уния между цар Калоян и папата през 1204 г. 

Б/ при освещаването на храм в Търново през 1185 г. 

В/ на специален събор на православните църкви през 1235 г. 

Г/ по време на управлението на цар Асен през 1186 г. 

10. Битката при Никопол, в която османците разгромяват кръстоносната армия на унгарския 

крал Сигизмунд и след която пада Видинското царство, е на: 
А/ 25 септември 1390 г.   Б/ 25 септември 1392 г.   В/ 25 септември 1394 г.   Г/ 25 септември 1396 г. 

11. Първото девическо училище е създадено от Анастасия Димитрова през 1840 г. в: 

А/ Копривщица    Б/ Пловдив    В/ Търново    Г/ Плевен 

12. През 1862 г. в Белград Георги Стойков Раковски: 

А/ издава „Горски пътник”                                        Б/ организира Първа българска легия 

В/ съставя първия си План за освобождение           Г/ издава „Дунавски лебед” 

13. Първите политически партии в Княжество България са: 

А/ Либералната и Демократическата     Б/ Либералната и Консервативната 

В/ Консервативната и Народната           Г/ Либералната и Радикалната 

14. Идейните възгледи на кой български възрожденски деец разкрива откъсът? 

„Там, дето живее българинът – в България, Тракия, Македония. Па и от каквато и да е народност 

да живеят в тоя наш рай, ще бъдат равноправни с българинът във всичко. Ще имаме едно знаме, на 

което ще пише: свята и чиста република.“ 

А/ Георги Раковски    Б/ Васил Левски    В/ Любен Каравелов    Г/ Христо Ботев 

15. Какъв е статутът на Източна Румелия според Берлинския договор?  
А/ вилает     Б/ васално княжество     В/ автономна област     Г/ бейлербейство 

 



16. Кое произведение е дело на Софроний Врачански? 
А/ „Абагар“     Б/ „Царственик“     В/ „Неделник“     Г/ „Стематография“ 

17. Общото между д-р Петър Берон, Васил Априлов и Евлоги Георгиев е, че те са: 

А/ дарители         Б/ писатели        В/ драматурзи        Г/ художници   

18. Кое събитие от времето на Българското възраждане се е случило най-рано?  

А/ първия български вестник „Български орел“       Б/ откриването на първото взаимно училище 

В/ създаването на „История славянобългарска“       Г/ избухването на Старозагорското въстание 

19. По време на Великденската акция от 3 април 1860 г.:  
А/ чрез специален ферман султанът провъзгласява създаването на Българската Екзархия   

Б/ Иларион Макариополски провъзгласява отделянето на Българската църква от  Вселенската 

патриаршия 

В/ султанът разрешава на българската община в Цариград да чества официално Великден 

Г/ в Пловдив след празничната литургия българите отстраняват гръцките свещеници от християнските 

храмове 

20. Съединението на България е осъществено: 

А/ на 6 септември 1885г. от Данаил Николаев и Филип Тотю 

Б/ на 6 септември 1885г. от Данаил Николаев и Продан Тишков 

В/ на 22 септември 1905г. от Александър Стамболийски и Чардафон Велики 

Г/ на 6 септември 1886г. от Данаил Николаев и Чардафон Велики 

21. Интересите на кое съсловие защитава Александър Стамболийски по време на управлението 

си?     

А/ интелигенцията   Б/ селяните   В/ индустриалците    Г/ търговците 

22. За кой мирен договор се отнася откъсът от речта на министър-председателя Александър 

Стамболийски в Парламента?   

„Носим смъртник. Така отговорих на ония… какво носим от Париж. И наистина на нас се предаде 

от конференцията в Париж един същински смъртник, който постави целия български народ в 

траур. Проектодоговорът за мир е един от най-ужасните. Ние знаехме и очаквахме, че ще бъдем 

съдени и че над нас, българите, ще се издаде присъда, но ние никога не допускахме, че тая присъда 

ще бъде толкоз несправедлива и жестока…“ 

А/ Версайския     Б/ Сенжерменския      В/ Ньойския    Г/ Трианонския  

23. За правомощията на коя институция се отнася откъсът от Търновската конституция? 

Датирайте документа.   

„Чл.1 Намаляване или уголемяване територията на Българското княжество не може да стане без 

съгласието на _____________________________ (...) 

Чл. 143 Министерският съвет свиква __________________________: 

ал.1 За избиране на нов княз …, ако царуващия княз се помине, без да остави подире си наследник ... 

ал. 2 За избиране на регенти, кога наследникът на престола е непълновъзрастен ...“ 

                                                                                                          из „Търновска конституция“ ………… 

А/ Обикновено народно събрание   Б/ Велико народно събрание   В/ Правителство   Г/ Върховен съд  

24. Кое понятие съответства на съдържанието на откъса от документа?  
„Понеже българският народ и войската намират, че моето по-нататъшно стоене на българския 

престол е вредно за интересите на страната, то аз се отказвам от престола, като обещавам, че 

няма да имам за него и занапред никакви претенции.“  

                                                                                             Указ на княз Александър І, 9 август 1886 г. 

А/ детронация       Б/ абдикация       В/ коронация       Г/ узурпация 

25. На линията на времето са представени български владетели, управлявали през IX-X век. 

Запишете липсващите имена на владетели, така че да бъде спазена хронологическата 

последователност на управлението им. 

 Борис I                          Симеон                                          Борис II 

 

                         А                                             Б                                             В 

26. Свържете годината и водачите на антиосманското въстание: 
А. 1404 г.                         1. Павел Джорджич и Дионисий Рали 

Б. 1443 - 1444 г.              2. Константин и Фружин 

В. 1598 г.                         3. Ян Хуниади и Владислав Ягело 



27. На линията на времето са представени войните, които България води за националното си 

обединение. Срещу съответната буква в листа за отговори запишете имената на липсващите 

войни, така че да бъде спазена тяхната хронологическа последователност.  

                                             А                             Б                                В                                  
 

Сръбскобългарска                                                                                                          Втора световна 

война                                                                                                                               война 

28. Подредете столиците по тяхната последователност: Търново, Плиска, Охрид, София, Преслав 

1.                            2.                          3.                         4.                         5. 

29. Запишете историческата личност и века и/или годината на посоченото събитие/факт: 

А/ признаване на титлата кесар на българския владетел           

Б/ покръстване на българите                                                        

В/ последният владетел на Първа българска държава             

Г/ втори „Златен век“ на България                                                

Д/ създател на ВРО                                                                        

Е/ Първият български цар от Третото българско царство 

30. Запишете подходящия термин/понятие /канартикин, капище, номади, тема, комитати/, 

който съответства на даденото определение: 

А/ племена и народи, които нямат постоянни селища, често сменят мястото си на живеене и се 

препитават с животновъдство     

Б/ висша прабългарска титла, носена от престолонаследника       

В/ военноадминистративна област в българската държава през IX-XI век, обособена при 

управлението на хан Омуртаг                                                                                              

31. Попълнете пропуснатите думи в текстовете: 

А/ Българската държава е създадена през ............ година, като хан ..................  обединява 

............................. , …………….. и ..................... За столица е избрано селището ............... 

Б/ През .......... година братята .................. и ....................вдигнали народа на бунт срещу византийските 

поробители. След победата, за цар провъзгласили ....................., а столица на Второто българско 

царство  станал град .................................. 

В/ "[...] Чл.1. България се създава в самостоятелно трибутарно ............................... под върховната власт 

на Н. В. султана. То ще има християнско правителство и народна войска(милиция). 

[...] Чл. 13. На юг от Балкана се образува една провинция, която взема името ..................................... и 

остава под пряката политическа и военна власт на Н. В. султана, при условия на пълна 

административна автономия. Тя ще има генерал-губернатор християнин. [...] " 

                                                                                          Из: Берлински договор, 1 (13) юли 1878 г. 

32. Разгледайте изображението и отговорете на поставените въпроси: 

А/ Кой е авторът на този учебник?   

Б/ С кое популярно название е известен учебникът?  

В/ Кога и къде е издаден? 

 
 

 

 



33. Кои от изброените личности са дейци на Съединението? Подчертайте ги. 

Любен Каравелов, Христо Ботев, Данаил Николаев, Филип Тотю, Ангел Чолаков, Продан Тишков 

34. Дайте име на картите: 

 
А/                                                                               Б/ 

 

35. Запишете имената на личностите на снимките. 

А/                                                       Б/                                                     В/ 

                      
 

 

 

Общо 78 точки 

Скала за оценяване: 

от  78 точки  до 71 точки  -  Отличен / 6,00 / 

от  70 точки  до 63 точки  -  Отличен / 5,50 / 

от  62 точки  до 55 точки  -  Много добър / 5,00 / 

от  54 точки  до 47 точки  -  Много добър / 4,50 / 

от  46 точки  до 39 точки  -  Добър / 4,00 / 

от  38 точки  до 31 точки  -  Добър / 3,50 / 

от  30 точки  до 23 точки  -  Среден / 3,00 / 

под  23 точки  -  Слаб  / 2,00 / 

 

 

 

 

 

 


