
История и цивилизации за 6 клас-20.03.2020г. 

 

Уважаеми ученици от 6 клас-за една- две седмици ще правим преговор на изучения 

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

отговорно и вярно. 

 

Предлагам ви един тест за събития от Първата българска държава. 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ  

VІ-ти КЛАС 

 
 

1. Кои са създателите на първата известна цивилизация в края на 
бронзовата епоха по българските земи ? 
а/ траките              б/ римляните                в/ елините      
 

2. Кой е създателя на първата българска държава? 
а/ хан Омуртаг                 б/ хан Крум               в/ хан Аспарух 
 

3. Кирил и Методий са създатели на: 
а/ различни оръжия    б/ славянската азбука    в/ различни машини 
 

4. Кое е характерно за управлението на  Княз Борис? 
а/ водел непрекъснати войни с Византия        

                                                          б/ станал жертва на заговор на болярите 
         в/ постигнал целите си с дипломатични средства 
 

5. Защо хан Борис решил да приеме християнството? 
а/ самия той бил християнин     б/ страхувал се от война с Византия 
       в/ че новата религия ще сплоти славяни и прабългари и ще 
повиши авторитета на българската държава 
 

6. „Златният век” на българската култура е бил при: 
а/ хан Борис                    б/ цар Симеон                       в/ цар Петър 

7. Кой български книжовник оставил описание на двореца на цар 
Симеон? 
а/ Климент Охридски   б/ Йоан Екзарх    в/ Черноризец Храбър  
 

8. Какъв е бил св.Иван Рилски? 
а/ ученик на Кирил и Методий     б/ книжовник от „Златния век” 
                  в/ прочут монах отшелник и чудотворец 
 



9. Коя била последната столица на Първото Българско царство? 
а/ Преслав                б/ Охрид                в/ Плиска                  
 

  
   10 Славяните : 
      а/са местни племена                          б/ идват от Северна Африка           
                             в/ идват от Средна Европа през 6-7 век 
 
  11 За разгрома на арабите при Константинопол през 718г. помогнал 
българския хан: 
   а/ Крум                        б/ Тервел                 в/ Пресиан                       
 
  12. Релефът на Мадарския конник бил изсечен по времето на хан: 
    а/ Крум                        б/ Тервел               в/ Пресиан                       
 
  13. Славянският език бил определен за държавен и църковен: 
  а/ през 864г.                    б/ през 855г.          в/през 893г            
 
 
 14. Българската църква била призната за патриаршия:   
   а/ през 893г.         б/ през 917г.            в/ през 927г. 
 
 
15. Според договора на хан Аспарух с Византия през 681г.: 
   а/ Византия  трябва да плаща годишен данък 
                                                          б/ към България преминава областта Загоре 
   в/ българите били длъжни да се оттеглят отвъд р.Дунав 
                                               
 
16. Управлението на хан Омуртаг е характерно с: 
а/ войни           б/покръстване на българите       в/с активно  строителство   
 
 
17. Симеон се обявил за „василевс на българи и ромеи”: 
   а/ през 893г.                 б/ през 896г.                 в/ през 917г.          
 

 

Име и фамилия на ученика: 

 


