Въпроси за историческата викторина - Трети кръг 4-5 клас

1. За подготовката на кое въстание разказва историческият извор?
...........................................................................................................................................................
Господин Теодор Балина - пръв благородник от Никопол, който се ползва с много голямо влияние
пред християните от тази страна... обиколил цяла България. Това той сторил в продължение на 21 дни,
като не оставил християнско село непосетено и без да закълне по- първите и богати хора, особено в ония
села, които са в подножието на Стара планина.
2. С действията на кои личности е свързан първият опит за освобождение на България от османските
завоеватели?
а/ Владислав Ягело и Янош Хуняди
б/ Константин и Фружин
в/ Павел Джорджич и Теодор Балина
г/ Петър Богдан Бакшич
3. За кой период от историята на България се отнася Възраждането?
а/ за времето на освобождение от османска власт
б/ за времето на борба на българския народ за нова просвета, самостоятелна църква и за национално
освобождение
в/ за времето на засилени междуособни борби в Османската империя
4. Какви са вижданията на българските родолюбци за създаване на отделна държава през втората
половина на XIX век.?
а/ Всички са убедени, че създаване на отделна държава може да се постигне само с въоръжено въстание.
б/ Някои поддържат мирните реформи, други смятат въоръжената борба за единствен път към
освобождението.
в/ Всички разчитат на чужда помощ: някои се надяват на Русия, други - на западните велики сили.
5. Раковски създава Първата българска легия през:
а/ 1858 г.

б/ 1862 г.

в/ 1869 г.

г/ 1867 г.

6. В коя чета от 1867 г. Васил Левски е бил знаменосец? ...............................................................
..............................................................................................
7. По време на Априлското въстание Райна Попгеоргиева е:
а/ знаменосец на Ботевата чета
б/ защитничка на Дряновския манастир
в/ учителка в Панагюрище, която ушила въстаническото знаме
8. Къде и кога е роден Христо Ботев?..................................................................................................
9. Къде е заловен Васил Левски?........................................................................................................
10. Напиши до името на всеки революционер буквата, съответстваща на неговата дейност
а/ Васил Левски - ..............
б/ Любен Каравелов - .............
в/ Георги Раковски - ................

а/ Първият план за освобождение и боен отряд в Белград
б/ Вътрешна революционна организация от тайни комитети
в/ Български революционен централен комитет в Букурещ

11. От колко души се е състояла Ботевата чета?....................................................................

12. Напиши имената на личностите.

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

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

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

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

13. Освен революционер и поет Христо Ботев е бил и:
а/ учител

б/ търговец

в/ свещеник

г/ лекар

14. Какво пише на прочутото знаме, извезано за априлските въстаници от 1876 г.?
а/ "Напред към свобода"

б/ "Свобода или смърт"

в/ "Смърт на врага"

15. Откъс от кое Ботево стихотворение е куплетът? ........................................................................
О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш ?
16. Четата на Христо Ботев била разбита от турците:
а/ в подножието на Стара планина
б/ във Врачанския балкан
в/ в Родопите
г/ още при слизането й на българския бряг
17. Как посрещнали новината за потушаването на Априлското въстание хората в Европа и Америка?
а/ с безразличие

б/ със съчувствие и протести

в/ били удовлетворени

18. Кое събитие описва текстът?
То е подготвено тайно от български родолюбци в Източна Румелия. Обявено е на 6 септември 1885 г.
в Пловдив. Княз Александър го подкрепя, но Великите сили не го признават, а съседна Сърбия обявява война.
а/ Независимостта на България
б/ Съединението на Княжество България с Източна Румелия
в/ Освобождението на България
19. Как се нарича българската държава, създадена с Берлинския договор от 1878 г.?
а/ Царство България
б/ Източна Румелия
в/ Княжество България
20. Кой е авторът на историко - мемоарното съчинение "Записки по българските въстания",
пресъздаващо борбите за национално освобождение на българите в периода 1870 - 1876
г.?.......................................................................................................................................................................

