Въпроси за викторината - Втори кръг IV - V клас
1. Кое от представените изображения принадлежи на тракийската цивилизация?
А/
Б/
В/

2. През коя епоха човекът започнал да се занимава със земеделие, да отглежда животни, установил се в
постоянни селища и използвал съдове от глина?
а/ старокаменната; б/ новокаменната; в/ бронзовата; г/ желязната.
3. Коя племенна общност описва текстът?....................................................
Тяхната прародина било обширното пространство в Източна Европа между Балтийско море на север и
Карпатите на юг. Под натиска на Великото преселение на народите през IV век те започнали да се разселват в
континента. Оформили се три групи племена - западни, източни и южни. В средата на V век те започнали
чести набези на Балканския полуостров, а в началото на VII век трайно се заселили в балканските земи на
Византийската империя. Прехранвали се със земеделие и вярвали в много богове.
4. Кое изречение е грешно?
а/ Българската църква, създадена от княз Борис със съдействието на Византия, станала една от опорите на
българите и България.
б/ Тя проповядвала християнството по западен образец.
в/ Старобългарските ръкописни църковни книги били пренесени в други православни държави: Сърбия,
Русия, Влахия и Молдова.
5.Посочете коя от представените графични системи е дело на братята Кирил и Методий? Запишете
наименованието й.
........................................................
а/

б/

6. Кое е грешното твърдение?
а/ Учениците на Кирил и Методий намерили убежище в България.
б/ Византия държала богослужението в България да се извършва на гръцки.
в/ Учениците на Кирил и Методий били преследвани от българските духовници.
г/ Учениците на Кирил и Методий преработили глаголицата и създали кирилицата.
7. Коя група личности са книжовници от времето на княз Борис I ?
а/ Йоан Екзарх, Климент Охридски, Патриарх Евтимий;
б/ Наум Мизийски, Климент Охридски, Ангеларий;
в/ Константин Преславски, Климент Охридски, Теодосий Търновски.

8. Посочи вярното твърдение. Българската църква била призната за Патриаршия през:
а/ 870 г. на църковен събор в Константинопол;
б/ 893 г. на църковно - народен събор в Преслав;
в/ 864 г. при покръстването на княза в Плиска;
г/ 927 г. в резултат на мирния договор с Византия.
9. За разлика от римските свещеници, светите братя Кирил и Методий проповядвали, че на Бог може да се
служи на:
а/ латински език;
б/ гръцки език;
в/ еврейски език;
г/ всички езици.
10. В памет на кое събитие е изсечен надписът върху колона, която днес стои в търновската църква
"Св. 40 мъченици"?

а/ битката при Одрин;
б/ възстановяването на Българската Патриаршия;
в/ битката при Клокотница;
г/ въстанието на Петър и Асен.
11. Образите на коя царска двойка изобразява ръкописът?

а/ цар Петър и царица Мария;
б/ цар Константин Асен и царица Ирина;
в/ цар Иван Александър и царица Теодора;
г/ цар Иван Асен II и царица Ирина.
12. Кое от твърденията не е последица от османското завоевание на България?
а/ българската аристокрация била ликвидирана;
б/ българите прекъснали за дълго контактите си с Европа;
в/ Българската патриаршия запазила своята самостоятелност;
г/ българската държава престанала да съществува.

13. Кой период от българското минало описва текстът?
През това време започнала модернизацията на българското общество. Много българи се върнали в
градовете и станали занаятчии и търговци. Габровското училище поставило началото на българската светска
просвета. Появили се български вестници, стихове, пиеси.
а/ древността; б/ средновековната епоха; в/ Възраждането; г/ България след Освобождението от турско
робство.
14. Прочети следния текст и определи за коя историческа личност се отнася той.
Той преписал два пъти неговата книга и я сложил на най-святото място в черквата - олтара. По късно описал живота си и по такъв начин разказал за страданията и бедите на народа.
а/ за Паисий Хилендарски; б/ за Патриарх Евтимий; в/ за Софроний Врачански.
15. Кои от изброените личности са участници в борбата за църковна независимост през Възраждането?
а/ Паисий Хилендарски и Софроний Врачански;
б/ Неофит Бозвели и Иларион Макариополски;
в/ Панайот Волов и Георги Бенковски.
16. Кои туристически обекти са част от световното природно и културно наследство?
а/ Копривщица, Старият град в Пловдив, Бургаското езеро, Бачковският манастир;
б/ "Златни пясъци", Национален парк "Рила", Троянски манастир, езерото Окото;
в/ Рилският манастир, Мадарският конник, старият Несебър, езерото Сребърна.
17. Защо датата 22 септември е официален празник на България?
а/ Защото на тази дата българите извоюват победа в Балканската война /1912 - 1913 г./;
б/ Защото на тази дата България е обявена за независимо царство /1908 г./;
в/ Защото тогава е извършено Съединението на Княжество България с Източна Румелия /1885 г./
18. Как се нарича умението да уважаваме и зачитаме хората с различна религия, култура, език и цвят на
кожата?
а/ толерантност;
б/ възпитание;
в/ задължение.
19. През 1888 г. било открито първото висше училище в София, което в началото на XX век е преименувано в
Български университет.
Чие име носи в момента Софийският университет? ..........................................................................................
20. Какво описва откъсът от Конституцията на Република България?
" Всички граждани са равни пред закона... Не се допускат никакви ограничения, основани на раса,
етническа принадлежност, произход, религия... Гражданите, за които българският език не е майчин, имат
право да изучават и ползват своя език."
а/ задълженията на българските граждани;
б/ равноправието на етническите и религиозните общности;
в/ органите на държавното управление на страната.

