МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

_____ ______________________________________________________
№ в клас

м ж
пол

трите имена

б – български; т – турски; р – ромски; д – друг
(език, на който най-често се говори в семейството)

ТЕСТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА V КЛАС

1. Основните източници за живота на хората в праисторическата
епоха са:
а) писмени
в) устни предания
б) веществени
г) снимки
2. Панагюрското и Вълчитрънското тракийски съкровища са от
епохата на:
а) Средновековието
в) Античността
б) Праисторията
г) Съвременността
3. За кои племена се отнася следното описание:
Тяхната най-стара родина е в Централна Азия. Основният им
поминък е животновъдство. Традиционното им жилище е юртата.
Почитат един бог – Тангра.
а) авари
б) славяни
в) траки
г) прабългари
4. Прабългари и славяни сключват съюз през VІІ век, защото:
а) прабългарите се страхуват от славяните
б) славяните се страхуват от прабългарите
в) двата народа имат общ враг – Византия
г) заедно воюват в битката при Онгъла

5. Българският хан Тервел е известен в средновековна Европа,
защото:
а) сключил търговски договор с Византия
б) помогнал за разгрома на арабите при Константинопол
в) помогнал на Юстиниан ІІ да си възвърне властта
г) извършил административна реформа
6. Първите писани закони, въведени от хан Крум довели до:
а) промяна във външната политика
б) забогатяване на обществото
в) конфликти между славяни и българи
г) сближаване между славяни и българи
7. През кой век цар Иван Александър управлява българската
държава?
а) Х
б) ХІ
в) ХІІІ
г) ХІV
8. Каква основна цел си поставя княз
покръстването?
а) да се подчини на Римската църква
б) да се подчини на Византия
в) да извоюва самостоятелна българска църква
г) да възвърне старата религия

Борис

І

9. Кой владетел приема учениците на Кирил и Методий в
България?
а) Омуртаг
б) Пресиян
в) Борис І
г) Симеон І
10. Въвеждането на славянската писменост в България
допринася за:
а) централизация на държавата
б) сближаване с византийски духовници
в) съперничество с другите славянски държави
г) превръщането й в духовен център на славянската православна
култура

след

11. За кой български владетел се отнася следното описание?
При управлението му много книжовници превеждали и пишели книги
на славянки език. Построена била новата столица Преслав. Водил
войни с Византия и разширил територията на България до три
морета.
а) княз Борис І
в) цар Симеон І
б) хан Крум
г) хан Пресиян
12. България е официално призната за царство от Византия през:
а) 681 г. при хан Аспарух
б) 927 г. при цар Петър І
в) 997 г. при цар Самуил
г) 864 г. при княз Борис І
13. Кой български владетел през 1204 г. сключил уния и получил
кралска титла от римския папа?
а) Асен І
б) Петър ІV
в) Калоян
г) Иван Асен ІІ
14. На посочената карта са дадени границите на българската
държава при:
а) Кубрат
б) Тервел
в) Крум
г) Омуртаг

15. Кой ред от събития хронологично отговаря на следната
линия на времето?
864

927

1235

а) възстановяване на Българската патриаршия, създаване на
Българска патриаршия, покръстване на българите
б) създаване на Българска патриаршия, покръстване на българите,
възстановяване на Българската патриаршия
в) покръстване на българите, създаване на Българска патриаршия,
възстановяване на Българската патриаршия
г) покръстване на българите, възстановяване на Българската
патриаршия, създаване на Българската патриаршия
16. Как се нарича духовният водач на православната църква?
а) патриарх
б) папа
в) архиепископ
г) владика
17. Кой от паметниците на културно историческото наследство е
от периода на Първото българско царство?

а)

в)

б)

г)

18. Кой български книжовник е представител на Търновската
книжовна школа?
а) патриарх Евтимий
б) Йоан Екзарх
в) Черноризец Храбър
г) Константин Преславски

24. В управлението на Османската империя през ХV – ХVІІ в.
имат право да участват:
а) само мюсюлманите
б) всички хора
в) образованите хора
г) само богатите

19. Кой български владетел пръв започнал да сече монети?
а) Иван Асен ІІ
в) Иван Александър
б) Калоян
г) Борил

25. Кое е мястото за общуване на хората от различни народи и
религии в Османската империя през ХV – ХVІІ век?
а) читалището
б) чаршията
в) джамията
г) църквата

20. Кой град е превзет през 1393 г. от османските войски?
а) Видин
б) Търново
в) Никопол
г) Охрид
21. Кой празник се свързва с началото на земеделските дейности
и извеждането на стадата?
а) Никулден
в) Гергьовден
б) Димитровден
г) Коледа
22. Какъв бил цветът на облеклото на българския владетел,
използван по примера на Византия, през Средновековието?
а) жълт
б) зелен
в) син
г) червен
23. Кой манастир е главният духовен и книжовен център за
българите през Х – ХVІІ в.?
а) Бачковският
б) Хилендарският
в) Рилският
г) Троянският
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