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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ПАЗАРДЖИК 
 

4400 гр. Пазарджик, ул. “П. Яворов” № 1, тел/факс  034 446 270, e-mail: riopz@pasat.bg 
      УТВЪРДИЛ: 

                                                                        Началник ................... 
                       РИО-ПАЗАРДЖИК 

ОЛИМПИАДА  ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
ОБЩИНСКИ КРЪГ 

 
20.02.2011 година 

 

 
 

                                                                    VІІ клас                                
                                        

                                         
Уважаеми ученици, 

      Представен Ви е тест от 30 задачи и една задача - отговор на исторически 
въпрос. Задачите са два типа – 10 задачи са със затворен отговор, като всеки от тях 
носи по 1 точки - общо 10 т. и 20 задачи са с отворен отговор, които са общо 65 
точки.  

Към всяка задача със затворен отговор са посочени по четири отговора -А, Б, В и  
Г, като само един от тях е верен. Верният отговор се отбелязва със син химикал и 
със        знак Х. 

При задачите с отворен отговор попълвате отговора в празното поле.  
Максималният брой точки за отговора на историческия въпрос е 25 точки (за 

пълен и верен отговор).  
До участие в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация се 

допускат участници, събрали най-малко 75% от максималния брой точки, т.е. 75 т.                                                      
Общият брой точки е 100. 

Пропуснат или сгрешен отговор се оценява с 0 точки. Не се допускат 
задрасквания и поправки. 

      По време на изпита не може да ползвате допълнителни помагала или пособия. 
 

  Разполагате с 3 астрономически часа. 
  Желаем ви успех ! 

 
 

1.Кой създава теорията за произхода на човека от човекоподобната маймуна:  1т.                                                                                                                                     
А) германският естественик Хаберер;    В) учителят Фулрот; 
Б) холандският лекар Дюбоа;  Г) английският естественик 

Чарлз Дарвин 
2. Най-старото в света обработено злато е открито:                                                   1т. 

А) на територията на Плодородния полумесец;              В) в с. Градешница; 
Б) в некропол край Варна;                               Г) в Египет 
 3. Областта Месопотамия се намира в:                                                                          1т. 
  А) Африка;                   В) Мала Азия; 
  Б) долината на реките Тигър и Ефрат;                Г) долината на река Нил 
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4. Ур, Урук, Лагаш, Киш, Ериду са:              1т.                                                                                                     
  А) първите градове – държави в Месопотамия;  В) езически светилища; 
  Б) вавилонски богове     Г) владетели на Египет 
5.Земеделието в Египет и Месопотамия се основавало на:                                         1т. 
А) обработване на земята от отделните семейства; 
Б)  обработване на земята от малки групи хора; 
В) изграждане на диги и прокопаване на канали;               
Г) нито едно от изброените 
6. Знанията на египтяните за задгробния живот са записани в:                           1т. 
 А) „Епос за Гилгамеш”.;                  В) Скрижалите на Моисей 
 Б) „Книга за мъртвите”;                  Г) Розетския камък 
7. Елинската народност се формирала от сливането на:                                          1т. 
 А) дорийци и ахейци;           В) атиняни и спартанци 
 Б) критяни и микенци           Г) елини и персийци 
8. Висша държавна и военна длъжност в Атина е:                                                       1т. 
 А) архонт; 
 Б) хоплит; 
 В) илот 
 Г) тиран 
9. Кое твърдение за правата на гражданите в полиса НЕ е вярно:            1 т.                      
 А) гражданите мъже избирали и били избирани в управлението на полиса; 
 Б) жените не разполагали с избирателни права; 
 В) чужденците имали право да избират длъжностни лица в полиса; 
 Г) основно задължение на гражданите било военната защита на полиса 
10. Раждането на философското знание е плод на :                      1т.        
 А) елинската цивилизация;               В) римската цивилизация       
 Б) египетската цивилизация          Г) еврейската цивилизация 
 
 
11. Довършете изречението:  
Вилендорфската  Венера е:.......................................................      1т.                                                                          
12. Попълнете пропуските в изречението: 
Пирамидата на египетския владетел била негова …………… .  Най-величествената 
пирамида в …………… била на фараона …………… . Пирамидите в Египет били израз 
на …………….   владетеля                                4т.                                                                                             
13. Първият еврейски цар избран около ХІв преди Христа е: 
..........................................................................................................................                      1т. 
14. Поставете имената на Саргон, Соломон, Кир ІІ и Мардук на съответстващите 
им характеристики:           4т. 
А)……………… - бог, който се наложил като върховен повелител в Месопотамия 
Б)…………… - цар, който превърнал Шумеро – Акадското царство в могъща държава  
В)........................ -  владетел, положил началото на Персийската държава 
Г)…………. - цар на евреите, известен с мъдростта си и построяването на храма на 
Яхве 
15. С „Да” или „Не” потвърдете или отхвърлете твърденията:                               4т. 
А) Законите на Хамурапи регулирали отношенията между хората и държавата …….. 
Б) Еврейското царство прерастнало в голяма империя                                           …….. 
В) Населението на Месопотамия почитало бог Амон -Ра                                        …….. 
Г) най-старата европейска цивилизация е минойската                                            ……… 
16. Подредете в хронологичен ред епохите:            
Античност, Праистория,  Възраждане, Средновековие                                                     8т. 
…………………………………………………………………………………………….. 
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17. Свържете със стрелка столицата със съответната държава:                               8т. 
Хатуша   Египет 
Ниневия   Персия 
Персеполис   Хетско царство 
Мемфис   Асирия 

18.Отговорете на въпроса: На кой народ принадлежи йероглифното писмо?     1т. 
.......................................................................................................................................... 
19.Довършете изречението: Розетския камък бил разчетен  
от............................................................................................................      1т. 
20. Напишете историческото понятие, което съответства на кратко обяснение:   4т.                                    
А) ……………..- писменост, разпространена в Месопотамия с форма на клинчета 
Б) ……………..- владетелско семейство, в което върховната власт на държавата се 
предава от бащи на синове или на най-близки роднини 
В) ……………...- управител на област в Персийската империя 
Г) ……………...-свещен сандък, в който се пазели скрижалите с Десетте божи заповеди  
21. Напишете кратко обяснение на понятията:                                                             6т. 
А) демокрация- …………………………………………………………………………….. 
Б) агора-            …………………………………………………………………………….. 
В/ метрополия -  …………………………………………………………………………… 
22. Свържете със стрелка историческата личност със съответстващото й събитие: 

  4т                  
А) Мойсей                                               1. Получил десетте божи заповеди - скрижали 
Б) Семирамида                                        2. Висящите градини  
В) Солон                                                  3. Създател на политическата система на Спарта 
Г) Ликург                                                 4. Премахване на дълговото робство в Атина 
23. Обяснете съдържанието на понятието империя и дайте пример с една от 
изучените цивилизации:                                                                                                     4т. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
24. За коя древна община се отнася следния текст: 
„Пизистрат управлявал държавата по-скоро като добър гражданин, отколкото като 
тиран. На бедните граждани той даже отпускал пари назаем, за да могат да се 
изхранват, като се занимават със земеделие” 
.......................................................................................................................................  2т. 
25.За кое общество се отнася цитирания текст:  
„Законът им заповядвал да не се разбягват в битка пред никаква  войска, колкото и 
многобройна да е тя, но да останат на бойното си място и да победят или да загинат” 
........................................................................................................................................  2т. 
26.Довършете изречението: Гръко-персийските войни завършват с победа за............. 
........................................................................................................................................   .1т. 
27.Отговорете на въпроса: Кои полиси воюват по време на Пелопонеската война? 
........................................................................................................................................  1т. 
28. Кой е бил най-известния майстор на комедии в древна Гърция?                        1т. 
............................................................................................................................ 
 
 
 
29. Запишете под илюстрациите кои исторически паметници са представени:             
4т. 
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А/…………………………………………….      Б …………………………………………… 
……………………………………………        …………………………………………. 
30. Озаглавете картата.                                                                                                       4т. 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

ТРЕТА ЧАСТ 
Отговор на исторически въпрос: 
Какво знаете за управлението и обществото на Спарта? 
При отговора вземете под внимание следните опорни въпроси: 
1. Какво било географското положение на Спарта? 
2. Какви групи население се оформили в Спарта? 
3. Какви били особеностите на държавното устройство? 
4. Какво представлявало обществото на равните? 
5. Как били възпитавани спартанските деца? 
Текстът не трябва да надвишава 2 ръкописни страници! 
 
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО И СТАРАНИЕТО! 
 
Ученик 
Трите имена …………………………………………………………………………… 
Училище …………………………………………………………. Клас …………..... 
Град/село……………………………………………………………………………….. 
Комисия по проверка и оценка 
1. ……………………………………………………………/ ………… / ………… /. 
2……………………………………………………………../ ……….../ …………../ 
                      (имена)                                                              (подпис)  (точки) 
 Общ брой точки: ……… 
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