БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ПИСМЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ
ПО
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Уважаеми кандидатстуденти,
В съответствие с предварително обявените теми по История на
България настоящият писмен анонимен изпит обхваща цялото българско
минало.
Кандидатстудентският изпит се състои от два компонента.
Първата част включва 33 въпроса от т. нар. “задачи с избираем (или
структуриран) отговор”. Чрез тях се цели да бъдат проверени знанията Ви за
определени факти, събития, явления, процеси и личности от историята на
българите, а също уменията Ви да се ориентирате в някои важни исторически
термини и понятия. За всеки въпрос са посочени четири възможни отговора,
като верният е само един. Отбележете избрания от Вас отговор, като
запълните със син химикал едно от съответните четири кръгчета на бланката
за отговори така, че да не се вижда буквата в него. Не използвайте никакви
други способи за отбелязване на Вашия отговор и не пишете нищо на бланката
за отговори. Маркирането на повече от един отговор няма да Ви донесе точки,
дори единият от тях да е верен. Всеки верен отговор Ви носи по две точки.
Втората част се състои от съществен въпрос от българското минало, на
който Вие трябва да дадете свободен писмен отговор в обем до три страници.
Целта е да бъдат проверени Вашите умения да подбирате и организирате
съответстващи на въпроса исторически факти и събития, да ги анализирате и
да формулирате убедително защитени изводи. Вашият отговор може да Ви
донесе до 34 точки.
При ползване на неразрешени материали и средства, преписване и
подсказване, както и при нанасяне на недопустими знаци върху бланката за
отговори, изпитът Ви се анулира.
Имате право да видите писмената си работа след нейното оценяване в
определено от Бургаския свободен университет време, за да се убедите, че не
са допуснати технически грешки.
Времето Ви за работа е четири астрономически часа.
Пожелаваме Ви успешно представяне!

ПЪРВИ КОМПОНЕНТ
Задачи с един правилен избираем отговор
№
1.

2.

Въпрос

Вариа
нт
Българите
са а)
споменати за първи път б)
в:
в)
г)
Най-старият паметник а)
на българската летопис б)
е:
в)
г)

3.

Тридесетгодишният
а)
мирен
договор
с б)
Византия
България
сключва:
в)
г)

4.

България води първата а)
си
война
срещу б)
сърбите:
в)
г)

5.

Къде е обосновано а)
правото на славянските
народи
да
се б)
просвещават на своя в)
роден език:
г)
Старобългарският език а)
е
наложен
за б)
официален държавен и в)
богослужебен език от:
г)

6.

7.

8.

9.

Най-старата
историческа хроника в
старобългарската
книжнина
–
“Историкии”, е дело на:
Коя
е
найреспектиращата победа
на цар Симеон Велики
над византийците:
Понятието
“дискриминация”
означава:

а)
б)
в)
г)
а)
б)
в)
г)
а)
б)
в)

Отговор
“История” на Херодот в средата на ІV в. пр. Хр.;
Анонимен римски хронограф от 354 г.;
“Църковна история” на сирийския летописец
Ритор;
Именник на българските ханове.
Хамбарлийският надпис на хан Крум;
Чаталарският надпис на хан Омуртаг;
Маламировата летопис;
Именникът на българските ханове, съставен и
дописван от владетели на българското ханство.
През 811 г. при хан Крум;
През 815 г. по време на управлението на хан
Омуртаг;
През 831 г. при хан Маламир;
През 851 г., по време на управлението на хан
Пресиян.
От 681 до 682 г. при хан Аспарух;
От 701 до 703 г. по време на управлението на хан
Тервел;
От 839 до 842 г. при хан Пресиян;
От 901 до 903 г. по време на управлението на цар
Симеон Велики.
В “Учително евангелие” на еп. Константин
Преславски;
В “Шестоднев” на Йоан Екзарх;
В “Разяснено изложение за буквите” на
Константин Костенечки;
В “За буквите” на Черноризец Храбър.
Осмия Вселенски църковен събор през 870 г.;
Константинополския църковен събор през 879 г.;
Преславския църковно-народен събор през 893 г.;
Събора на източните църкви в Лампаск през 1235
г.
Йоан Екзарх;
Еп. Константин Преславски;
Цар Симеон Велики;
Григорий Цамблак.
Битката в Тракия през 894 г.;
Битката при Булгарофигон през 896 г.;
Битката за Адрианопол през 913 г.;
Битката при Ахелой през 917 г.
Потискане на жените в патриархалните общества;
Въвеждане на задължителна религия за всички
граждани на държавата;
Установено със закон неравенство на гражданите
въз основа на расов и етнически произход,
религиозна, езикова и културна принадлежност;

г)

10.

11.

Сватбите на Иван Асен а)
ІІ са свързани с:
б)
в)
г)
В националната ни а)
история “Българският
Великден” остава като:
б)
в)
г)

12.

Идеята за създаване на а)
сръбско-българска
б)
държава е лансирана
от:
в)
г)

13.

Българското книжовно
дружество,
трансформирано
впоследствие
в
Българска академия на
науките, е създадено:
Първото
официално
признание
на
териториалните
предели на българската
нация е получено от:

14.

а)
б)
в)
г)
а)
б)
в)
г)

15.

Понятието “автономия” а)
означава:
б)

в)
г)
16.

17.

В освободителната за
българите Руско-турска
война от 1877-1878 г.
Русия има за съюзници:
Понятието
“експроприация”
означава:

а)
б)
в)
г)
а)
б)

Налагане господството на една съставна
административна част на държавата над
останалите.
Създаване на антивизантийска коалиция;
Изневерите на неговата съпруга;
Постигане на политически цели на българската
държава;
Лабилността на неговия характер.
Особено място на Великден в българския
църковен календар;
Грандиозен Великденски събор, организиран от
цариградските
българи
през
епохата
на
Българското възраждане;
Скъсване
на
православните
българи
с
Константинополската гръцка патриаршия през
1860 г.;
Надежда за освобождението на България от
османска власт.
Тайния централен български комитет през 1866 г.;
Върховното народно българско тайно гражданско
началство през 1867 г.;
Добродетелната дружина през 1867 г.;
Българския революционен централен комитет
през 1869 г.
През 1835 г. в Габрово;
През 1856 г. в Лом;
През 1969 г. в румънския град Браила;
През 1870 г. в Цариград.
Австрия по време на войната й с Османската
империя през 1689 г.;
Русия по време на Кримската война през 1854 г.;
Великите сили на Парижката мирна конференция
през 1856 г.;
Султан Абдул Азис с фермана за създаване на
Българска екзархия през 1870 г.
Право на самостоятелност на дадена страна в
международните отношения;
Административно-териториално самоуправление
на част от държавата въз основа на специфична
идентичност, основана на етнически, религиозни,
езикови или културни различия;
Предоставяне на право на дипломатическо
представителство в чужбина;
Право на малцинствените общности на отделяне
от държавата.
Великобритания и Франция;
САЩ и Япония;
Румъния, Черна гора и Сърбия;
Гърция.
Натиск на държавата над бизнеса;
Насилствено отчуждаване на имущество от
държавата;

в)
г)
18.

Суспендираната
през а)
1881
г.
от
княз б)
Александър І Търновска
конституция
е
възстановена по време в)
на управлението на :
г)

19.

Изборите за Първо а)
Областно събрание на б)
Източна Румелия от 7
октомври 1879 г. не са в)
състезание
между
политически
партии,
тъй като:
г)

20.

Главен
принос
за
решението в началото
на
Сръбскобългарската война от
1885 г. да се даде
военен
отпор
на
сръбската армия при
Сливнишките
възвишения има:
Съединението
на
Източна Румелия с
Княжество България е
признато с:

21.

а)
б)
в)
г)

а)
б)
в)
г)

22.

23.

Държавният преврат на а)
9 август 1886 г. е дело б)
на:
в)
г)
Коя е причината за а)
абдикацията на княз
Александър І:
б)
в)
г)

24.

Цената, която България а)
плаща
за б)
възстановяване
на

Принудително
коопериране
на
дребните
собственици;
Отнемане на
права
от
привилегировани
съсловия.
Руския генерал Леонид Соболев през 1882 г.;
Коалиционното правителство на умерените
либерали и консерваторите начело с Драган
Цанков през 1883 г.;
Непримиримите либерали начело с Петко
Каравелов през 1886 г.;
Народнолибералната
партия
на
Стефан
Стамболов през 1890 г.
Те са дирижирани от великите сили;
Основна роля в тях играят Османската империя и
Княжество България;
Те са състезание между етноси, доколкото
гръцкото и турското малцинства се стремят чрез
тях да докажат, че са равностойни на българите в
областта;
Политическите партии в областта са зависими от
външни сили.
Княз Александър І;
Премиерът Петко Каравелов;
Председателят на Народното събрание Стефан
Стамболов;
Капитан Олимпи Панов.

Издаването на Гюлханския хатишериф през 1839
г.;
Издаването на Хатихумаюна през 1856 г.;
Подписването на Букурещкия мирен договор на
19 февруари 1886 г.;
Подписването на Топханенския акт на 24 март
1886 г.
Княз Александър І;
Председателя на Народното събрание Стефан
Стамболов;
Русофилски настроени офицери;
Премиера Петко Каравелов.
Неспособността да се справи с владетелските си
задължения при липсата на социален и
политически опит;
Натискът на великите сили;
Отказът на Русия да подкрепи завръщането му на
българския престол след контрапреврата;
Задкулисни
действия
на
немския
принц
Фердинанд, надяващ се да заеме мястото му на
българския престол.
Възстановяване на Търновската конституция;
Миропомазването на престолонаследника Борис
по православния обряд;

25.

26.

дипломатическите
си
отношения с Русия,
прекъснати през 18861896 г., е:
Защо
България
не
оказва
ефективна
помощ на българите в
Беломорска и Одринска
Тракия по време на
ИлинденскоПреображенското
въстание през 1903 г.:

в)
г)

Отстъпване на Силистренска област на Румъния;
Един милион златни френски франка.

а)

Поради
конкуренцията
между
Вътрешната
македоно-одринска революционна организация и
Вътрешния македоноодрински комитет в София;
Заради военната си слабост;
За да не дразни мощната Османска империя;
За да не дава повод на съседите си да убедят
великите сили, че всички “размирици” в
Европейска
Турция
са
резултат
от
подстрекателската политика на България.
По
време
на
управлението
на
Народнолибералната партия през 1896 г.;
При управлението на Народната партия през
1898 г.;
По
време
на
управлението
на
Народнолибералната партия през 1905 г.;
При управлението на Демократическата партия
през 1908 г.
Великобритания;
Австро-Унгария;
Русия;
САЩ.

б)
в)
г)

Кога България приема а)
Закон за женския и
детския труд:
б)
в)
г)

27.

28.

29.

30.

Международното
признаване
на
българската
независимост става с
решаващата подкрепа
на:
Промените
в
Търновската
конституция, направени
през 1911 г. от Петото
Велико
народно
събрание,
са
мотивирани от:

а)
б)
в)
г)

Окончателната подялба
на
Македония
е
направена с решенията
на:
Първото
българско
правителство,
което
прибягва
до
референдум
при
решаването на важен
национален проблем, е:

а)
б)
в)
г)
а)

а)
б)
в)
г)

б)
в)
г)

31.

Държавният преврат на а)
9 юни 1923 г. сваля б)
легитимното
в)

Навлизащата в международните отношения
практика на “открита дипломация”;
Международното признание на независимостта
на Царство България;
Споровете
около
вероизповеданието
на
престолонаследника;
Разширяването на правата на монарха с оглед
ориентацията към военно разрешаване на
българския национален въпрос.
Букурещкия мирен договор от 1886 г.;
Топханенския акт от 1886 г.;
Лондонския мирен договор от 1913 г.;
Ньойския мирен договор от 1919 г.
На Стефан Стамболов за скъсване на
дипломатическите отношения с Русия през 1886
г.;
На д-р Константин Стоилов за възстановяване на
отношенията с Русия през 1896 г.;
На Александър Стамболийски за наказване на
виновниците за националната катастрофа през
1922 г.;
На проф. Александър Цанков за наказване на
виновниците за кървавия атентат в катедралния
храм “Св. Неделя” в София през 1925 г.
Демократическата партия;
Либералната партия;
Българския земеделски народен съюз;

правителство на:
32.

Понятието
означава:

г)

“консенсус” а)
б)
в)
г)

33.

Всички
политически а)
партии в България са
забранени след:
б)
в)
г)

Българската комунистическа партия (тесни
социалисти).
общо съгласие при вземане на решения от
политически
сили
или
международни
организации;
доброволно присъединяване на една държава
към някоя международна организация;
вземане на решения в парламента с гласовете на
повечето депутати;
оформяне на решение на правителството с
процедура “на подпис”.
Установяването на Режима на пълномощията на
княз Александър І през 1881 г.;
Държавния преврат през 1886 г.;
Военния преврат от 1923 г.;
Държавния преврат от 1934 г.
ВТОРИ КОМПОНЕНТ

Текстов отговор на исторически въпрос
(в обем до три страници)
Кое дава основание участието на България във Втората балканска
война да бъде характеризирано като “национална катастрофа”?

ВЕРНИ ОТГОВОРИ
1-б, 2-г, 3-б, 4-в, 5-г, 6-в, 7-б, 8-в, 9-в, 10-в, 11-в, 12—в, 13-в, 14-г, 15-б,
16-в, 17-б, 18-в, 19-в, 20-г, 21-г, 22-в, 23-в, 24-б, 25-г, 26-в, 27-в, 28-г, 29-в, 30-в,
31-в, 32-а, 33-г.

