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ТЕСТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА V КЛАС
1. Науката, която открива и изучава веществените исторически
извори, се нарича:
а) хронология
б) археология
в) геология
г) география
2. Най-старото обработено злато в света (V - IV хил. пр.Хр.) е
открито край:
а) Варна
б) Панагюрище
в) Рогозен
г) Борово
3. За „Баща на историята” се смята древногръцкият учен:
а) Херодот
б) Сократ
в) Тукидид
г) Питагор
4. Най-силното държавно обединение на траките е:
а) на трибалите в Северна България
б) империята на Александър Македонски
в) Одриското царство
г) на гетите в Североизточна България
5. Християните избрали за начало на своето летоброене:
а) налагането на християнството за единствена религия в Римската
империя
б) провеждането на първите олимпийски игри
в) раждането на Иисус Христос
г) завръщането на евреите от Египет
6. Одесос, Месемврия и Аполония са основани от:
а) траките
б) елините
в) римляните
г) славяните

7. Кои племена са описани в текста?
Тяхната прародина била в Централна Европа. Препитавали се
като ловували и обработвали земята. Почитали много богове, найважния от които бил Перун. Живеели в землянки и се управлявали от
племенен вожд – княз.
а) ромеи
б) българи
в) славяни
г) траки
8. Основател на Дунавска България е:
а) хан Кубрат през 632 г.
б) хан Аспарух през 681 г.

в) хан Тервел през 701 г.
г) хан Крум през през 803 г.

9. Политиката на българските владетели от първата половина
на ІХ век е насочена към:
а) разширяване на териториите и вътрешно укрепване на държавата
б) запазване на границите и постоянни борби за престола
в) разширяване на териториите и отслабване на държавата
г) разширяване на търговските връзки
10. Хан Крум е прочут най-много със:
а) създаването на първите писани закони у нас
б) своето строителство
в) сключването на 30-годишен мир с Византия
г) книжовната си дейност
11. Кое от посочените НЕ е причина за приемането на християнството
от България?
а) да се сплотят славяни и българи в един народ
б) да се превърне българската войска в най-силна на Балканите
в) да се повиши авторитетът на България в Европа
г) да се покаже, че властта на владетеля е дадена от Бог
12. През VІІ в. славяните били наричани езичници, защото:
а) се занимавали със земеделие
б) се прекланяли пред старите си богове
в) се организирали в племенни съюзи
г) живеели в землянки
13. До 864 г. титлата на българския владетел била:
а) хан
б) княз
в) цар
г) крал

14. Голяма държава, която обединява различни народи под
управлението на един владетел, се нарича:
а) империя
б) монархия
в) кралство
г) царство
15. Славянската писменост била създадена от светите братя Кирил и
Методий през:
а) 864 г.
б) 885 г.
в) 855 г.
г) 985 г.
16. За кой старобългарски книжовник се отнася описанието?
Той бил един от учениците на св.св. Кирил и Методий. Той бил
изпратен от княз Борис І в югозападните предели на държавата, с
център Охрид, където основал голямо книжовно средище. През живота
си обучил над 3500 ученици.
а) св. Наум
в) св. Ангеларий
б) св. Климент
г) Константин Преславски
17. На 14 април 1205 г. край Одрин се състояла битка между войските
на:
а) цар Асен и император Исак ІІ Ангел
б) цар Калоян и император Балдуин І
в) цар Иван-Асен ІІ и Теодор Комнин
г) цар Самуил и Василий ІІ Българоубиец

22. България се утвърдила като първа сила в европейския
Югоизток през ХІІІ век след:
а) битката при Клокотница през 1230 г.
б) битката при река Ахелой през 917 г.
в) битката при Търново през 1278 г.
г) битката при Върбишкия проход през 811 г.
23. Традиционните празници на средновековните българи
се определяли от:
а) решенията на царската канцелария
б) църковния календар
в) решенията на селските старейшини
г) най-възрастния член на семейството
24. Българските земи са окончателно завладени от османците през:
а) 1395 г., след битката при Никопол
б) 1393 г., след завладяването на Търново
в) 1396 г., след завладяването на Видин
г) 1389 г., след битката при Косово поле
25. Кое от изображенията е от периода на Второто българско царство?

18. Цар Иван Александър се прославил като:
а) смел пълководец
в) покровител на книжнината
б) строг законодател
г) изкусен зограф
19. Кой от изброените книжовници е от времето на “Златния век” ?
а) патриарх Евтимий
в) Григорий Цамблак
б) Черноризец Храбър
г) Киприан
20. Българската държава се възстановява след византийското
владичество през ХІІ век след въстанието на:
а) Ивайло през 1277 – 1280 г.
в) Петър Делян през 1040 г.
б) Петър и Асен през 1185 – 1187 г. г) Константин и Фружин през 1408 г.
21. 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.

а) миниатюра с цар Иван Александър
царица Теодора и синовете им

в) Мадарският конник

б) керамична
икона от Преслав

г) стенопис от Казанлъшката гробница

