
ТЕСТ – ИМЕНА, ГОДИНИ -  3 КЛАС 

Име______________________________________ 

Срещу имената напишете факти, срещу фактите – имена. 
 
хан Аспарух  - 681г. __________________________________ 

Укрепил и разширил новата държава, спрял нашествието на арабските 

завоеватели към Европа – хан  ________________________  

хан Крум - ___________________________________________________ 

Наречен ханът-строител, разделил България на области с назначени 

управители – хан  _________________________________ 

княз Борис I - ________________________________________________ 

Преместил столицата в Преслав - _______________________________ 

цар Симеон Велики - _________________________________________ 

Създали славянската азбука - __________________________________ 
Климент, Наум -______________________________________________ 

Възстановяване на България – Второ бълг. царство - ______________ 

цар Калоян - _________________________________________________ 

Владетел от Асеневския род, при когото Второто българско царство достигнало 

най-голямо могъщество, възстановил Българската патриаршия - 

_________________________________________________ 

патриарх Евтимий - __________________________________________ 

 

Срещу годините напишете какво се е случило и с кого, срещу фактите 

– кога са се случили. 
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО: 

 „Стара велика България” просъществувала от _________ до ___________ 

681 - _____________________________________________________________ 

Начело на държавата застанал хан Крум - ____________________________ 

864 - _____________________________________________________________ 

Българската църква била призната от др. христ. църкви - ______________ 

855 - _____________________________________________________________ 

Симеон станал владетел - __________________________________________ 

1018 - ____________________________________________________________ 

 

 

ВТОРО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО: 

Бунтът начело с Петър и Асен – начало на Второто бълг. царство - _______ 

1393 - ____________________________________________________________ 

Османската империя завладяла цяла България - _______________________ 

 

 



Име ……………………………………………..               Клас ………… 

                                                САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 

                                      Българското общество в най-стари времена 

                                                           и Средновековие 

 

1. България на река Дунав е създадена през: 

а) 681 година; 

б) 861 година; 

в) 661 година. 

 

2. България била съюз на:  

а) българи и славяни; 

б) българи и траки; 

в) българи и гърци. 

 

3. Нейният създател е:  

а) хан Кубрат; 

б) хан Аспарух; 

в) цар Симеон. 

 

 

4. Първата българска столица била:  

а) Търново; 

б) Преслав; 

в) Плиска. 

 

 

 

5. Първите писани закони създал:  

а) хан Крум; 

б) хан Аспарух; 

в) хан Борис.  

          

 

 6. Той сключил траен мир с Византия, построил нов дворец в Плиска и крепости по 

река Дунав, наречен “ ханът строител“, разделил страната на области, чиито управители 

били отговорни пред владетеля. 

   Този владетел е        …………………………………………….......... 

 

 

7. Владетелят, покръстил българите и приел учениците на Кирил и Методий 

е: 

а) хан Аспарух; 

б) цар Симеон; 

в) княз Борис. 

 

 8.       Приемането на християнството довело до: 

а/ запазване границите на България 

б/ обединяване на славяни и българи 

в/ подчиняване на боилите 



 

9. Българите приели християнството през:  

а/ 811 г. 

б/ 864 . 

в/ 1185 г 

 10. Той преместил столицата от Плиска в Преслав. Водел много      успешни битки с 

Византия и разширил границите на България до три морета.При него културният 

възход на България достигнал своя връх. 

Този владетел е  ……………………………………………… 

    

11     „Златен  век” на българската култура наричаме царуването на:  

а) цар Симеон; 

б) цар Борис; 

в) цар Самуил. 

 

 12      През 1018 година:  

а) Византия завладява Българските земи; 

б) България е възстановена като държава; 

в) Започнало царуването на цар Симеон. 

 

13.      Братята боляри Асен и Петър възстановили българската държава през:  

а) 864 година; 

б) 1185 година; 

в) 870 година. 

 

14.      Столица на възстановеното царство станал град:  

а) Търново; 

б) Преслав; 

в) Плиска. 

 

15.     Второто българско царство достигнало най-голямото си могъщество при 

управлението на: 

а) цар Иван Асен Втори; 

б) цар Самуил; 

в) хан Борис. 

 

16.     В края на 14. век България била завладяна от:  

а) османците; 

б) европейците; 

в) гърците. 

 

17. Второто българско царство загинало, защото: 

а/ било разделено на три царства 

б/ имало продължителна суша и гладни години 

в/ болярите налагали тежки данъци 

 

 


