
ОБОБЩЕНИЕ – ПРОВЕРИ САМ НАУЧЕНОТО 
 
 

1 В кой ред са посочени само материални следи от миналото? 
 

А) огърлица, писмо, монета, меч В) монета, книга, меч, списание 
    
    

Б) меч, огърлица, монета, ваза   
    

 
2 Кой период от миналото на Европа е наречен от учените Средновековие? 

 

А) от 5. век до края на 15. век В) от края на 15. век до началото на 20. век 
    
    

Б) от средата на 7. век до края на 14. век   
    

 

3 Кое твърдение се отнася за траките? 
 

А) Всяко племе си избирало своя предводител – княз. 
 

Б)  Вярвали в един бог – Тангра, творец на целия свят. 
 

В) Отглеждали жито, грозде, бързи и красиви коне. 
 

4 За кои племена се отнася описанието „Те били народ от скотовъдци. 

Постоянно се движели със стадата си от коне и овце в търсене на 

пасбища. Живеели в юрти. Начело на всяко племе стоял хан“? 
 

А) древните българи Б)  славяните В)  древните траки 
 

5 Кога хан Аспарух основал българската държава? 
 

А) 681 г. Б)  718 г. В)  811 г. 
 

6 Издадените от хан Крум писани закони довели до: 

А) надмощие на българите над славяните в държавата 

Б) сплотяване между древните българи и славяни В) 

разделение сред поданиците на българския хан 

 
7 Йоан Екзарх и Черноризец Храбър са талантливи български: 

 

А) военачалници Б)  художници В)  книжовници 
 

8 Коя дума отговаря на определението „Най-високата духовна 

длъжност в християнската църква в Източна Европа“? 
 

А) патриарх Б)  папа В)  монах 
 

9 Какво обединило българите и славяните в един народ? 
 

А) приемането на християнството и съхраняването на славянската писменост 
 

Б)  войните с Византийската империя и приемането на християнството 
 

В) приемането на християнството от Византия и проповедите на гръцки език 
 

ПРИК
Л
ЮЧЕНИЕ ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

 

ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ 



 

10 Кой владетел от рода на Асеневци превърнал България  
в най-могъщата държава на Балканския полуостров? 

 

А) Иван Асен Б)  Калоян В)  Асен 
 

11 Останките от коя средновековна българска 

столица са показани на изображението? 
 

А) Плиска В)  Преслав 
 

Б)  Търново 
 

12 При кои царе българската култура изживяла Златен век? 
 

А) Иван Александър и Калоян В)  Симеон и Иван Александър 
 

Б)  Иван Асен и Симеон 
 

13 Разгледай линията на времето и изпълни задачите към нея. 
 

          завладяване  освободителното   завладяване 

      покръстване на България   въстание на   на България 

хан Аспарух  на българите от Византия   Петър и Асен   от османците 
                       

                       
                       

  681    864   1018   1185    1396  
                       

600 700 800 900 1000  1100 1200 1300 1400 година 
 

А) Колко години управлявал хан Аспарух? ___________________________________ 
 

Б)  Между кои години ще поставиш битката при река Ахелой 
 

върху линията на времето? ______________________________________________ 
 

В) Кое събитие се е случило през 14. век? _____________________________________ 
 

14 Свържи изображението с неговото описание. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Керамична икона на  Скален релеф на  Стенописи от 

свети Теодор Стратилат  Мадарския конник  Казанлъшката гробница 
     

 

15 Запиши думата към всяко определение. 
 

А) __________________________ – общността на всички християни;  

така се нарича и християнски храм. 
 

Б)  __________________________ – знатни българи през Средновековието,  

които помагали на владетеля в управлението. 
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