
 
История и цивилизации за 7 клас-19.03.2020г. 

 

Уважаеми ученици от 7 клас-за една- две седмици ще правим преговор на изучения 

материал по История и цивилизации.  Призовавам ви да изпълнявате нещата отговорно 

и вярно. 

 

 

 

ТЕСТ 

 

ПО ИСТОРИЯ-VІI КЛАС 

 

 
1. С какво е известен д-р Петър Берон? 

 а/ автор на първата българска граматика        б/основател на читалището в Лом 

 в/ автор на „Буквар с различни поучения”   г/ основател на първата българска гимназия 

       

2. Кое твърдение НЕ се отнася за взаимните училища? 

      а/ те са първите български светски български училища 

                                                         б/ дават по-модерни знания от килийните училища 

      в/ по-големите ученици преподават на по-малките ученици 

                                                         г/ дават елементарни знания и религиозно образование 

 

3. С какво е известен възрожденския деец Васил Априлов? 

      а/ един от първите модерни български художници 

                                                б/ богат търговец,основател на първото взаимно училище 

      в/ първият учител на габровската гимназия 

 

4. Кое от твърденията НЕ се отнася за възрожденската култура? 

      а/ тя  приобщава българите към модерна Европа 

                                                б/ през Възраждането се оформя новобългарският език 

      в/ важни културни средища са църквите 

 

5. Кой от революционните дейци от Априлското въстание е водач 

                на Хвърковатата чета? 

      а/ Панайот Волов              б/ Георги Бенковски                     в/ Тодор Каблешков 

 

6. На кого е идеята българите да се освободят чрез всеобщо въстание? 

     а/ Христо Ботев                   б/ Васил Левски                             в/ Велчо Атанасов 

 

7. Кой от историческите личности е роден в Котел? 

     б/ Васил Априлов                    б/ Любен Каравелов                  в/ Георги Раковски 

 

8. Кои са първите политически партии в княжество България? 

     а/  Либерална и Народна                             б/ Либерална и Консервативна 

                                    в/ Народна и Демократична 

 

 



 

9. Каква е целта на българската национална програма след 1878г.? 

     а/ присъединяването на Македония към България 

                                      б/ съединението на Княжество България и Източна Румелия 

     в/ обединяването на всички българи на Балканите в една държава 

 

10. Ръководител на временното руско управление в България включва: 

      а/ княз Владимир Черкарски;                                   б/ княз Николай Николаев; 

                                                      в/ княз Александър Дондуков. 

 

 

11. На 16 април 1879г. : 

     а/ е приета Търновската конституция; 

                                                  б/ Александър Батенберг е избран за български княз; 

     в/ избухнало Кресненско-Разложкото въстание. 

 

12. На 27 април 1881г. княз Александър І: 

     а/ извършва държавен преврат;                                   б/ абдикирал от престола; 

                                        в/ издава указ за обявяване война на Сърбия. 

 

13. Превратът на 8 срещу 9 август 1886г. е извършен от: 

а/ офицери русофоби;                   б/ офицери русофили;                в/ Стефан Стамболов. 

 

 

14. На 26 юни 1887г. за български княз е избран: 

а/ Александър Дондуков;                                            б/ Фердинанд Сакскобургготски; 

                                                      в/ Борис ІІІ. 

15. Кое НЕ е резултат от управлението на Стефан Стамболов? 

     а/ ускоряването на стопанското развитие на България 

                                                 б/ възстановяване на дипломатическите отношения с Русия 

     в/ изостряне на политическите борби в страната 

 

 

 

 

 

 

Име и фамилия на ученика: 

 


