Примерен тест по История –Матура, ЕПИ (УНСС)
1. Кои са формите на антиосманска съпротива на българите през XV —
XVII век (посочете грешния отговор):
A) организиране на въоръжени въстания
Б) хайдутство
В) пасивна съпротива срещу феодалния и народностния гнет от страна на
турците
Г) търсене на чужда помощ и участие в преговорите за организиране на
противоосмански коалиции
Д) създаване на български легии в Сърбия
2. Походите на Владислав Ш Ягело и Янош Хуниади срещу османското
нашествие в българските земи:
А) са проведени през 1406 - 1408 г. и прекъсват изселването на българи към
територии извън Османската империя
Б) са проведени през 1425 - 1426 г. и водят до намаляване на данъчните
злоупотреби и религиозната дискриминация над българите
В) са проведени през 1396 - 1397 г. и стават причина за първото въоръжено
въстание на българите срещу чуждата власт
Г) са проведени през 1443 - 1444 г. и бележат края на европейските опити за
изтласкване на османските турци от Балканския полуостров и затвърждават
чуждото господство в региона
Д) са проведени през 1596 - 1597 г. и водят до прекратяване на съпротивата на
българския народ срещу чуждото владичество
3. Невъоръжената съпротива на българите срещу турското владичество е
характерна за:
А) периода от османското завоевание до средата на XV век
Б) невъоръжената съпротива не съществува в периода XV - XVII век
В) целия период от XV до XVII век
Г) XVII век
Д) периода от края на XVI до края на XVII век
4. Как православната църква вдъхновява съпротивата срещу
ислямизацията през XV - XVII век?
А) като сключва уния с католическата църква
Б) като организира кръстоносни походи
В) като свиква църковни събори за борба с богомилите
Г) като канонизира за светци българи, загинали в борба за отстояване на
християнската си вяра
Д) като подкрепя националноосвободителните борби на българите
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5. Политическата дейност на Петър Парчевич от 40-те до 70-те години на
ХVII век има за цел:
А) организирането на мощна противоосманска коалиция, която да извоюва
освобождението на българския народ
Б) организирането на въстание срещу османската власт в района на Чипровци
В) организирането на антитурско въстание с център в Търново
Г) организирането на чети от български емигранти, които да навлязат в
българските земи и да предизвикат масово антитурско въстание
Д) формирането на дуалистична българо-турска държава
6. Чипровското въстание избухва:
А) през 1686 г. с ръководител Ростислав Стратимирович
Б) през 1598 г. по внушение на Русия
В) през 1571 г. след битката при Лепанто
Г) през 1593 г. по внушение от немско-унгарския император Сигизмунд Д) през
1688 г. под ръководството на Георги Пеячевич и Богдан Маринов
7. Карпошовото въстание от 1689 г. обхваща района на:
А) североизточните български земи
Б) Стара планина и Средна гора
В) Родопите и Пловдивско
Г) Пазарджишко
Д) Североизточна Македония, Скопие и Прищина
8. Резултатите от хайдушкото движение през XV - XVII век са:
А) съхранява българското национално самосъзнание
Б) спомага за формирането на българската народност
В) укрепва духовната власт на Цариградската патриаршия над българите
Г) очертава българските етнически територии
Д) прави османската власт неустойчива по места и отклонява средства и войски
за преследването на хайдути
9. Сред причините за неуспеха на българската борба срещу османските
завоеватели през XV - XVII век не е:
А) неблагоприятното географско положение на българските земи
Б) огромният човешки и стопански потенциал на Османската империя
В) слабостта на българските обществени сили, които организират
антиосманските въстания
Г) противоречивите интереси на българите, от една страна, и на останалите
врагове на Османската империя, от друга
Д) българо-гръцкият църковен спор
Отговори
Моля изтеглете платената версия на теста!
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БОНУС ВЪПРОСИ С ПОДРОБНИ ОТГОВОРИ:
Първото антиосманско въстание на българите е вдигнато:
A) от Константин и Фружин
Б) от Янош Хуниади и Владислав III Ягело
В) от сръбския деспот Стефан Лазаревич
Г) от Карпош
Д) от Шишман III

1.

Подготовката на Първото търновско въстание се ръководи от:
А) Петър Парчевич, Страхил войвора, Филип Станиславов
Б) Петър Солинат, Петър Богдан Бакшев, Шишман III
В) Дионисий Рали, Тодор Балина, Павел Джорджич
Г) Савелий Дубровски, Карпош, Георги Пеячевич
Д) Ростислав Стратимирович, Богдан Маринов, Карпош

2.

Хайдутството е:
A) организирана форма на антиосманска съпротива
Б) стихийна форма на въоръжена съпротива срещу османската власт
В) организирана невъоръжена съпротива срещу чуждата власт
Г) израз на културната самобитност на българския народ
Д) балканско националноосвободително движение

3.

ОТГОВОРИ
Въпрос 1: Верният отговор е А). През 1408 г. синът на последния видински цар
Иван Срацимир - Константин, и синът на последния търновски цар Иван
Шишман - Фружин, вдигат първото антиосманско въстание на българите.
Въпрос 2: Верният отговор е В). В края на XVI век се създават благоприятни
условия за активизиране на българската антиосманска съпротива в района
между Дунав и Стара планина. Начело на подготовката на въстанието застават
търновският митрополит Дионисий Рали (грък по народност), дубровнишкичт
търговец Павел Джорджич и никополският първенец Тодор Балина.
Въпрос 3: Верният отговор е Б). Първите сведения за появата на хайдутството
по българските земи са от средата на XV век. То продължава да съществува през
целия период XV - XVII век и след това. Главна цел на хайдутите е личното
отмъщение за претърпяна несправедливост или произвол от страна на местните
власти. Хайдутите не си поставят за цел възстановяването на българската
държавност. Затова хайдутството се определя като стихийна форма на
въоръжена съпротива срещу османската власт.
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