Въпроси за викторината - Втори кръг VI - VII клас
1. Каква е целта на българската национална програма след 1878 г.?
а/ освобождаването на българските земи от османска власт;
б/ присъединяването на Македония към Княжество България;
в/ Съединението на Княжество България с Източна Румелия;
г/ обединяването на всички българи на Балканите в една държава.
2. Посочете автора и названието на дадения текст и годината на написване:
“Разяждаше ме постепенно ревност и жалост за моя български род, че няма наедно събрана
история за преславните деяния от първите времена на нашия род, светци и царе. Така и много
пъти сърбите и гърците ни укоряваха, че нямаме своя история. Аз видях много книги и истории
написани много сведения за българите. Затова положих много труд за две години да събирам по
малко от много истории; и в немска земя повече с това намерение ходих…”
а) автор .....................................................................
б) название …………………............……………… в) година .......................
3. В кой от посочените редове са включени само исторически паметници от възрожденската епоха?
а/ Покритият мост в Ловеч, в-к "Български орел", поемата "Хаджи Димитър";
б/ Боянската черква, в-к "Дунавски лебед ", стихотворението "Къде си вярна, ти любов народна ";
в/ Бачковският манастир, в-к "Свобода", списание "Любословие";
г/ Черквата " Св. 40 мъченици", в-к "Знаме", пиесата "Иванко, убиецът на Асеня".
4. Първият български вестник е издаден от :
а/ Христо Ботев;
б/ Иван Богоров;

в/ Любен Каравелов;

г/ Г. С. Раковски.

5. Кое твърдение НЕ се отнася за българската възрожденска култура?
а/ През Възраждането се оформя новобългарският език.
б/ Тя не приобщава българите към модерна Европа.
в/ Издадени са първите печатни книги на новобългарски език.
г/ Важни културни средища са читалищата.
6. Оградете най-точното твърдение. Обществените сгради, които определят новия облик на
българския възрожденски град са:
а/ кервансараи, читалища, дюкяни, часовникови кули, мостове;
б/ училища, черкви, часовникови кули, жп-станции, книжарници;
в/ джамии, черкви, бани, дворци, абаджийници, фабрики;
г/ манастири, черкви, часовникови кули, казарми, фабрики
7. Отбележете автора на дадения на илюстрацията вестник:.............................................

а/ Христо Ботев; б/ Георги Раковски; в/ Иван Богоров; г/ Петко Славейков.

8. Нов светски празник, честван за първи път през Възраждането е:
а/ денят на Св. Георги /Гергьовден/;
б/ денят на Св. Никола Нови Софийски;
в/ денят на Св. св. Кирил и Методий;
г/ Ивановден.
9. Първото българско взаимно училище има за главен учител:
А) Неофит Бозвели през 1846 г. в Пловдив;
Б) Васил Априлов през 1840 г. в Плевен;
В) Неофит Рилски през 1835 г. в Габрово;
Г) Анастасия Тошева през 1849 г. в Пазарджик.
10. В кои градове отварят врати първите български гимназии?
а/ Шумен, Пловдив, Габрово;
б/ Болград, Габрово, Пловдив;
в/ Копривщица, Пловдив, София;
г/ Габрово, Стара Загора, Котел.
11. Свържете портретите на българските поети с откъсите от техни стихотворения. Под всеки стих
запишете буквата и името на поета.
" Хубава си моя горо,

" Я надуй, дядо, кавала,

" Отечество любезно,

миришеш на младост,

след теб да викна-запея,

как хубаво си ти!

но вселяваш в сърцата ни

песни юнашки, хайдушки,

Как чудно се синее

само скръб и жалост..."

песни за вехти войводи -

небето ти безкрайно!

за Чавдар страшен хайдутин,

Как твоите картини

за Чавдар вехта войвода -

меняват се омайно!"

синът на Петка Страшника!"
...............................

...........................................

..................................

..............................

...........................................

.................................

А/

Б/

В/

12.Коя група личности са свързани с новото българско училище през Възраждането?
а/ Васил Априлов, Неофит Бозвели, Петър Берон, Найден Геров;
б/ Николай Павлович, Неофит Рилски, Стефан Богориди, Анастасия Димитрова;
в/ Николай Палаузов, Петър Берон, Христо Г. Данов, Найден Геров;
г/ Неофит Рилски, Васил Априлов, Анастасия Димитрова, Петър Берон

13. Изберете реда, в който дадените събития са подредени в хронологична
последователност: 1/. Организиране на първите читалища; 2/. Откриване на първото взаимно
училище; 3/. Издаване на „Рибния буквар”; 4/. Издаване на сп.”.Любословие”; 5./Начало на
движението на българите в Търновско срещу гръцката духовна власт
А) 1/; 2/; 3/; 5/; 4/
Б) 5/; 1/; 4/; 2/; 3/
В) 3/; 2/; 5/; 4/; 1/
Г) 5/; 4/; 3/; 2/; 1/
14. Кой възрожденски поет е автор на революционните стихотворения "Стани, стани, юнак
балкански" и "Вятър ечи, балкан стене"?.....................................................
15. Кои сгради на културни и политически институции, паметници на българската архитектура,
различавате на снимките? Запишете ги.

а/..................................

б/.................................

в/...........................................

.................................

................................

.........................................

16. Коя група творци са известни български художници?
а/ Йордан Йовков, Стефан Костов, Елин Пелин;
б/ Владимир Трендафилов, Адриана Будевска, Сава Огнянов;
в/ Цанко Лавренов, Жорж Папазов, Стоян Венев;
г/ Христина Морфова, Стефан Македонски, Борис Христов.
17. Разпознай и надпиши името на бележит български композитор, автор на творбата "Рапсодия
Вардар".

....................................................................
18. Коя е най-важната образователна реформа след Първата световна война?
а/ откриването на нови факултети в Софийския университет;
б/ откриването на нови гимназии;
в/ откриването на нови висши училища;
г/ въвеждането на задължително 7 - годишно образование.

19. Кой е авторът на показаната картина? Напишете името му.

..............................................................................
20. Как се нарича умението да уважаваме и зачитаме хората с различна религия, култура, език и цвят
на кожата?
........................................................

