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Име:                                                                          №                   Клас:          

 

1. Пунически войни се наричат войните между: 

а. Гърция и Троя; 

б. Рим и Картаген; 

в. Атина и Спарта; 

г. Персия и Атина. 

 

2. Ханибал бил: 

а. спартански военачалник;  

б. атински философ; 

в. персийски сатрап; 

г. картагенски пълководец. 

 

3. Македония и Елада станали римски провинции след: 

а. битката при гр. Кана през 216 г. пр. Хр.; 

б. битката при Зама през 202 г. пр. Хр.; 

в. битката при Киноскефале през 197 г. пр. Хр.; 

г. битката при Пидна през 168 г. пр. Хр. 

 

4. Рим станал господар на Средиземноморския свят: 

а. в края на П в. пр. Хр.; 

б. в началото на П в. пр. Хр.; 

в. в началото на I в. пр. Хр.; 

г. през II в. сл. Хр. 

 

5. Административната политика на Рим в завладените територии се основавала на: 

а. равен достъп на различните народи до администрацията; 

б. страх от наказание и надежда за придобивки; 

в. изграждане на съюзнически отношения с покорените; 

г. предоставяне на административна автономия. 

 

 

6. Цицерон и Катон са:  

а. атински философи;  

б. римски пълководци; 

в. римски оратори; 

г. македонски царе. 

 

7. „Жребият е хвърлен " са думи на: 

а. Ханибал; 

б. цар Пир; 

в. гладиаторите; 

г. Цезар. 
 
8. Историята на Римската империя започва с:  
а.   Цезар; 
б.   Антоний; 
в.   Октавиан; 
г.   Помпей. 
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9. За кого се отнася следната характеристика: 

Той победил Антоний и през 29 г. пр. Хр. се завърнал в Рим. В основата на властта му стояло 
съчетаването на най-важните магистратури: на народен трибун, консул, върховен жрец. Сенатът го 
нарекъл „възвеличен". 
а. за Цезар; 
б. за Октавиан; 
в. за Помпей; 
г. за Крас. 

 
10. Вергилий, Хораций, Овидий са: 

а. атински поети; 
б. атински философи; 
в. автори на трагедии; 
г. римски поети. 

11. Изразът „Хляб и зрелища " означава: 
а. жаждата на римляните за състезания и представления;  
б. название на олимпийските игри в Елада; 
в. възглас на гладиаторите преди излизане на арената; 
г. боен възглас. 

 

12. Древните римляни организирали за пръв път: 
а. олимпийски игри; 
б. театрални представления; 
в. състезания между писатели; 
г. гладиаторски борби. 

 

13. За кой античен град се отнася следното описание: 
Той имал огромно за времето си население от 1,2 млн. души. Семействата на около 2000 богати 

граждани живеели в просторни къщи с фонтани и басейни. Останалото население живеело в големи 
блокове, наречени инсули. През деня улиците били претъпкани с хора, а колите се предвижвали само 
през нощта. В центъра на града се намирал Форумът. На него се издигали великолепни храмове и 
обществени сгради. Около него имало широки улици с театри, Големият цирк, бани, постройки за 
забавления. Градът имал водоснабдяване и канализация. Жителите смятали своя град за вечен. 

а. Атина; 
б. Рим; 
в. Картаген; 
г. Сиракуза. 

14. Християнската религия възникнала преди: 
а. две хиляди години в Юдея; 
б. хиляда години в Източната римска империя; 
в. четири хиляди години в Древен Египет. 
г.две хиляди и петстотин години в Елада. 

15. За кого се отнася следната характеристика: 
Понятието „фамилия" включвало не само бащата, майката и децата, но и всички, които отдавали 
почит на общите предци и семейните богове. Членове на фамилията можели да бъдат и клиентите и 
робите. Официален брак можели да сключват само свободните граждани. Младежите ставали 
граждани на 17 г. Момичетата не получавали собствено име. 
а. за елините; 
б. за етруските; 
в. за римляните; 
г. за спартанциге. 

 
16. Откъде идва изразът „Пирова победа"? 

а. от победата на ахейците в Троянската война; 
б. от победата на Рим над Картаген; 
в. от победата на епирците над римляните; 
г. от победата на римляните над етруските; 
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17. Тактиката, която осигурила хегемонията на Рим в Италия и Средиземноморския свят, се определя от 
девиза: 

а. „Помни, че ще умреш!"; 
б. „Отиващите на смърт те поздравяват!"; 
в. „Разделяй и владей!"; 
г. „Ако ти си Гай, и аз ще стана Гая". 

 
18. Изразът „Разделяй и владей" е формулиран от: 

а. египтяните; 
б. римляните; 
в. спартанциге; 
г. персите. 

 
19.Легионът бил основна войскова единица при: 

а. атиняните; 
б. спартанциге; 
в. египтяните; 
г. римляните. 

 
 
 
20. Древният Картаген бил основан от финикийците през IX в. пр. Хр. на територията на днешен: 

а. Египет; 
б. Гърция; 
в. Израел; 
г. Тунис. 

 
21. Посочете римски легионер: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Поставете с цифров код на съответното място следните понятия: 

(1) демос, (2) плебей, (3) патриций, (4) аристократ . 

а. знатен, принадлежащ към висшето съсловие; 

б. римски благородник, който наследява благородническа титла от баща си; 

в. название на народа в Древна Елада; 

г. първоначално — название на пришълец, а по-късно — бедно население на градовете. 

23. Поставете с цифров код на съответното място следните понятия: 

(1) хегемония, (2) експанзия, (3) империя, (4) анархия 

а. безвластие, невъзможност да се осъществи властта в една държава; 

б. проникване, нашествие; 

в. държава, обединяваща под своята власт различни народи; 

г. преобладаващо влияние на определена държава, доминиране. 

 

А Б Г В 

След попълване на теста . Запишете файла, като добавите името си накрая. След което изпратете на 
obuchenie.testove@gmail.com. 
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