Примерен тест по История –Матура, ЕПИ (УНСС)
1. Лозунгът “България не може без Русия” е на:
А) дейците на Съединението 3. Стоянов, Д. Ризов и Д. Петков
Б) на привържениците на Др. Цанков и южнобългарските съединисти
В) на либералите от Каравеловата партия
Г) на офицерите русофили К. Паница, Р. Димитриев, Хр. Попов и др.
Д) на Народнолибералната (стамболовистка) партия
2. Княз Ал. Батенберг абдикира поради силно влошените му отношения
със:
А) Австро-Унгария и Турция
Б) Турция и Сърбия
В) Русия
Г) Германия и Франция
Д) Германия и Англия
3. Къде се провеждат избори през май 1886 г. за IV ОНС:
А) в Търновски окръг
Б) в Софийски окръг
В) в Княжество България
Г) в Източна Румелия
Д) в Пловдивска област
4. Русия скъсва дипломатическите си отношения с България на:
А) 6 ноември 1886 г.
Б) никога не е скъсвала дипломатическите отношения с България
В) 15 март 1891 г. по време на управлението на Ст. Стамболов
Г) 1 юли 1881 г. след установяването на Режима на пълномощията
Д) 17 май 1894 г. след падането на Стамболовото правителство
5. Стефан Стамболов управлява България:
А) от 1881 до 1884 г.
Б) от 20 август 1887 г. до 17 май 1894 г.
В) от 19 май 1894 до януари 1899 г.
Г) от 5 май 1903 до 16 януари 1908 г.
Д) от 5 октомври 1912 г. до 17 юни 1913 г.
6. Първият председател на Народнолибералната (стамболовистка) партия
е:
А) Димитър Петков
Б) Стефан Стамболов
В) Захари Стоянов
Г) Константин Стоилов
Д) Димитър Греков
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7. България изпада във финансова криза:
А) през 1886 г.
Б) от 1897 до 1900 г.
В) от 1901 до 1903 г.
Г) през 1899 и 1900 г., когато са селските бунтове
Д) от 1897 до 1902 г.
8. Кога е извършен атентат срещу Ст. Стамболов, но вместо него е убит Хр.
Белчев?
А) на 5 юли 1895 г.
Б) на 15 март 1892 г.
В) на 9 септември 1894 г.
Г) на 15 март 1891 г.
Д) на 17 май 1894 г.
9. Защо западните Велики сили не признават Фердинанд за български княз
по време на управлението на Ст. Стамболов?
А) защото Русия не го признава
Б) защото Турция не го желае
В) защото идването му в България е неконституционно
Г) защото българският народ не го желае
Д) защото искат Ал. Батенберг да се завърне на престола
10. Съединената легална опозиция е създадена:
А) при управлението на Ст. Стамболов и започва политическата си дейност през
втората половина на 1892 г.
Б) по време на управлението на радославистите (1899 г.) и започва
политическата си дейност едновременно със селските бунтове
В) по време на Режима на пълномощията и започва политическата си дейност
(1882 г.)
Г) след преврата на 9 август 1886 г. и развива дейност до идването на
Фердинанд в България
Д) през 1890 г. от кап. Коста Паница и затова го съдят и убиват
11. Миропомазването на Борис Ш по православен обред е извършено:
А) един месец след неговото раждане през 1894 г.
Б) на 2 февруари 1896 г.
В) на 17 май 1894 г.
Г) на Богоявление 1887 г.
Д) на Великден 1895 г.
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12. По време на управлението на Либералната (радославистка) партия
(1899 - 1900 г.) лидерът й д-р Васил Радославов е:
А) министър-председател
Б) министър-председател и министър на външните работи
В) министър на вътрешните работи
Г) председател на Народното събрание
Д) министър на финансите, защото страната се намира във финансова криза
Отговори
ИЗТЕГЛЕТЕ ПЛАТЕНАТА ВЕРСИЯ НА ТЕСТА

БОНУС ВЪПРОСИ С ПОДРОБНИ ОТГОВОРИ:
1. Основен отрасъл на българското стопанство при управлението на Ст.
Стамболов (1887 -1894 г.) е:
А) животновъдството
Б) промишлеността
В) хранително-вкусовата индустрия
Г) селското стопанство
Д) отрасълът технически култури като суровина за промишленостга
2. Първите държавни заеми са сключени от правителството на:
А) Петко Каравелов (1884 - 1886 г.)
Б) Драган Цанков (1880 г.)
В) д-р Константин Стоилов (1894 - 1898 г.)
Г) втория Стамболовистки режим (1903 - 1908 г.)
Д) Стефан Стамболов (1887 - 1894 г.)
3. Превратът на 9 август 1886 г. е извършен от:
А) офицерите русофили кап. Рачо Петров, кал. Коста Паница, майор Христо Г.
Попов и др.
Б) офицерите русофоли подп. Сава Муткуров, майор П. Стоянов, кап. Атанас
Бендерев и др.
В) политиците Стефан Стамболов, Димитър Петков, Захари Стоянов и др.
Г) офицерите русофили кап. Атанас Бендерев, майор Петър Груев, кап. Радко
Димитриев и др.
Д) дружинките “България за себе си”
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4. Народната партия е създадена през ........ и отстоява интересите на:
А) през юни 1894 г. и отстоява интересите на едрата банкерска, лихварска,
аграрна, ското- въдна и предприемаческа прослойка на българското общество
Б) през май 1894 г. и отстоява интересите на широките народни маси
В) през 1880 г. и отстоява интересите на българската народна интелигенция
Г) през декември 1895 г. и отстоява интересите на най-голямата прослойка на
българското общество - дребната буржоазия
Д) през 1890 г. и отстоява интересите на търговско-промишлената буржоазия

ОТГОВОРИ
Въпрос 1. Верният отговор е Г). Селското стопанство е основен отрасъл през
целия период на капитализма.
Въпрос 2. Верният отговор е Д). Правителството на Ст. Стамболов започва да
сключва държавни заеми защото страната има нужда от капитали за откупуване
на ж.п. линията Русе - Барна, за строителствсто на железници и пътища, за
въоръжаване на армията и др.
Въпрос 3. Верният отговор е Г). Офицерите русофили, които недоволстват от
влошените отношения на княз А. Батенберг с Русия и го детронират от
българския престол чрез преврат на 9 август 1886 г.
Въпрос 4. Верният отговор е А). Тази партия се създава в основата си от
разпадналата се Консервативна партия, която е представител на едрата
прослойка от българското общество. Сега към новата Народна партия навлизат и
заможни елементи от други партии и от формиралите се нови заможни
прослойки като банкери, предприемачи, едри земевладелци, лихвари и др.
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