
 

 

 

                  Състезание по история и география – ..............2021г. 

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

                                              / трите имена на ученика / 

 

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

                                                            / училище / 

1. Колко на брой са континентите на Земята?                                                                         1т. 

 а) седем       б) шест       в) пет 

2. Кое от посочените селища НЕ е разположено в Дунавската равнина?                          1т. 

а) Добрич     б) Пазарджик        в) Плевен 

3.  Кой от природните паркове НЕ се намира в Дунавската равнина?                                1т. 

а) „Персина“           б) „Русенски Лом“           в)  Българка 

4.  На бреговете на р. Янтра е разположен град ...?                                                                  1т. 

а) Разград              б)  Търговище          в) Велико Търново 

5.  Кой от градовете НЕ се намира в Преходната област?                                                      1т. 

 а) Кюстендил         б) Благоевград              в) Перник 

6. Кое от посочените НЕ е природно бедствие ?                                                                       1т. 

а) обработване на почвите   б) наводнение       в) гръмотевична буря 

7. Кой е първият народен парк на Балканския полуостров , обявен през 1936г.?           1т. 

а) Беласица              б) Осогово             в) Витоша 

8. Кой от растителните видове е защитен и вписан в Червената книга ?                          1т. 

а) акация                 б) розов божур       в)  лавандула 

9. Коя от посочените земеделски култури НЕ е характерна за планинските райони?    1т.                                                                                                                 

 а) ръж                б) картофи           в) праскови 

10. Кое от животните е защитено и вписано в Червената книга?                                       1т. 

 а) вълк                б) муфлон             в) лисица 

 

 

 



 

11. Кои градове са отбелязани на картата?                                                                          2т. 

а) Русе и Варна      б) Русе и Бургас       в) Видин и Бургас 

12. Коя географска област е отбелязана с V на картата?                                                   2т. 

а) Дунавската равнина             

б)Старопланинската област                                      

в) Черноморското крайбрежие 

> Прочети внимателно задачите и 

запиши отговора  на определеното 

място.  

13. Допълни пропуснатите думи :                                                                               4т. 

 Живея в Република България . Нейната 

територия се дели на ..........................природни области. Аз живея в .................................. 

област. 

14. Допълни пропуснатите имена:                                                                                           4т.                                                                                                   

 Най- високият връх на Рила е ......................................., а на Пирин ....................................... 

15. Запишете дадените обекти , представени на снимките и в коя природо-географска 

област на България се намират :                                                                                              8т. 

  А)          Б)  

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

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



  В)                      Г)  

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

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

16.  За пръв български владетел след Освобождението е бил избран :                               1т. 

а) цар Иван Александър      б) княз Борис I     в) княз Александър I   Батенберг 

17. В избирането на Министерски съвет са участвали:                                                         1т. 

а) князът и Народното събрание     б) Народното събрание   в) князът 

18. Главен организатор на Съединението е :                                                                           1т. 

а)  Драган Цанков        б) Петко Каравелов       в) Захарий Стоянов 

19. Основният закон на държавата се нарича:                                                                       1т. 

 а) договор.                  б) конституция                в) споразумение 

20. Търновската конституция е дала на българските граждани :                                      1т.                             

а) пари              б) земи              в) права и свободи  

21. Съединенито на Източна Румелия с Княжество България е провъзгласено на :     1т.                                                            

 а)  3 март 1885г. 

б) 22 септември 1885г. 

в) 6 септември 1885г. 

22.  След коя война българското общество загубило надеждите си за обединение ?    1т.                                                              

а) Първата световна война 

б) Втората Балканска война 

в) Първата Балканска война 

23. През 1915г. започнало участието на България в :                                                          1т. 

а) Първата Балканска война 

б) Втората Балканска война 

в)  Първата световна война 

24.  Във Втората Балканска война България воювала с:                                                   1т. 

а) Гърция и Сърбия  

б) Румъния и Сърбия 

в) Гърция, Румъния, Турция и Сърбия 

25. При управлението на комунистическата партия гражданите загубили :               1т. 

 а) много от правата и свободите си 

 б) правото на безплатно образование 

 в) правото да пътуват из страната 

 



> Прочети внимателно задачите и запиши отговора си на определеното място. 

26. Попълнете таблицата, като за всяко събитие отбележите годината и века, през който 

се е случило:                                                                                                                                    4т. 

СЪБИТИЕ ГОДИНА  ВЕК 

Приемане на Търновската 

конституция 
  

Обявяване на 

Независимостта на 

България 

  

Края на Втората световна 

война в Европа 
  

България станала член на 

Европейският съюз 
  

                                                                                                                                                             

27. Допълни пропуснатите думи на подходящите места : демократично,султан, 

възрожденски, свободни ;                                                                                                          4т. 

Търновската конституция отговаряла на разбиранията на .....................................българи, 

които не искали да се подчиняват на...................................., а да са.............................граждани. 

Основния закон въвел в Княжество  България ................................  управление. 

    28. Срещу всяко понятие запишете определението, което му съответства:              3т. 

 Понятие Определение 

A) Граждански 

права 

 

 

 

Б) конституция  

 

 

В) Държавен 

бюджет 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 29. Под изображенията на великите българи , запишете техните имена :                       3т.

                                                                                                               

А).....................................       Б)......................................         В)...................................... 



 

30. Попълнете липсващите понятия в схемата „Държавни органи на Княжество 

България“:                                                                                                                                     3 т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

               БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО И СТАРАНИЕТО! 

 

 

 

                                                         ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ........... от 60т 

Проверил: ............................................................................................................ 

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

Държавен глава и 

командващ на 

армията 

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

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

Изработва и 

одобрява законите 

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

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

Управлява най – 

важните дела в 

държавата 

Избиратели – всичк мъже, навършили 21г. 


