
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по:   ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Клас:     5   учебен час по седмично разписание   - 1 час 

Дата/ден от седмицата:      01.04.21г.    -   ЧЕТВЪРТЪК 

Тема на урочната единица/страница: 

 

ДРЕВНА ТРАКИЯ    -   ТЕСТ  

1.Кое от изброеното НЕ е свързано с траките? 

а/ каменни куполни гробници          б/ накити и украшения от злато                в/  големи амфитеатри с идеална акустика 

2. Гробницата при гр.Казанлък е включена в списъка на ЮНЕСКО - с какво е характерна тя? 

а/ в нея имало голямо съкровище                  б/ има красиви стенописи                    в/  има огромни помещения 

 3. Кое от изброените племена НЕ е тракийско? 

а/ беси                                б/ ахейци                               в/ одриси                                   г/ трибали 

4. Кое най-старото  тракийско съкровище / от времето на Троянската война-12в пр.Хр./? 

а/ Панагюрското                        б/ Вълчитрънското                          в/ Рогозенското                      г/ Варненското 

5. Кое от твърденията за религията на траките НЕ Е вярно? 

а/ вярата в задгробния живот        б/ имат култ към животни –тотеми             в/  най-почитания бог е изобразен като конник 

6. Каква писменост  използват  траките за нуждите на държавата? 

            а/ своя-оригинална                                    б/ гръцка  азбука                                                   в/ египетски йероглифи              

 7. Кой от древните гръцки автори споменава за първи път името –траки? 

а/ Тукидит                                б/ Херодот                                   в/ Омир                                       г/ Страбон 

8. Кой е основател и пръв владетел на Одриското царство? 

а/ Севт І                                       б/ Терес                                в/ Котис                                     г/ Амадок 

9. Кой от днешните обичаи е свързан с траките? 

а/ Цветница                           б/ мартениците                           в/ Хелуин                                    г/ кукерските игри 

10. Кой от боговете е почитан и от траки и от елините? 

а/ Посейдон                                     б/ Дионис                                      в/ Зевс                                        г/ Хадес 

11. Какво е древното име на Стара планина? 

а/ Хеброс  /Марица/                         б/ Истрос  /Дунав/                                 в/ Хемус                                   г/ Евксински понт 

12. Кое НЕ е свързано с тракийските погребални ритуали? 

а/ принасяли дарове                      б/ мумифицирали телата                                в/ изграждали надгробна могила   

13. Кой от  посочените ритуали НЕ е тракийски. 

а/връзване на  мартеници                    б/ нестинарство                      в/ кукерство                           г/ лазаруване 

14. Кой от героите е с тракийски произход ? 

 а/ Херакъл                                    б/ Орфей                                          в/ Персей                                            г/ Тезей 

15. В какво вярвали траките? 

  а/ в отвъдния живот                                       б/ в прераждането                                       в/ в нищо не вярвали 

 


