Писмен изпит по антична история в НГДЕК (примерен вариант)

Задачи със затворен отговор – Първа част А
10 задачи
Задачите са с 4 възможни отговора

ХРОНОЛОГИЯ
Посочете годината на битката при Маратон.
a) 500/499 г. пр. Хр.; б) 490 г. пр. Хр.; в) 480 г. пр. Хр.; г) 479 г. пр. Хр.

Персийският цар Ксеркс нахлул в Елада в:
a) 500/499 г. пр. Хр.; б) 490 г. пр. Хр.; в) 480 г. пр. Хр.; г) 479 г. пр. Хр.

Посочете годината на битката при остров Саламин.
a) 500/499 г. пр. Хр.; б) 490 г. пр. Хр.; в) 480 г. пр. Хр.; г) 479 г. пр. Хр.

Посочете годината на битката при Граник.
a) 336 г. пр. Хр.; б) 334 г. пр. Хр.,;в) 333 г. пр. Хр.; г) 331 г. пр. Хр.

Посочете в коя година е започнала Втората пуническа война.
а) 264 г. пр. Хр.; б) 241 г. пр. Хр.; в) 218 г. пр. Хр.; г) 202 г. пр. Хр.

Посочете годината, в която е убит Гай Юлий Цезар.
а) 44 г. пр. Хр.; б) 43 г. пр. Хр.; в) 42 г. пр. Хр.; г) 31 г. пр. Хр.

Посочете годината на битката при Акциум.
а) 44 г. пр. Хр.; б) 43 г. пр. Хр.; в) 42 г. пр. Хр.; г) 31 г. пр. Хр.

Посочете годината на окончателното разделяне на Римската империя на Източна и Западна.
а) 284 г.; б) 304 г.; в) 325 г.; г) 395 г.

Понятие
Посочете названието на народното събрание в Спарта.
а) ареопаг; б) апела; в) герузия; г) еклесия.

Посочете названието на народното събрание в Древна Атина.
а) ареопаг; б) апела; в) герузия; г) еклесия.

Съветът на старейшините в Древна Атина се наричал:
а) ареопаг; б) апела; в) герузия; г) еклесия.

Съветът на старейшините в Спарта се наричал:
а) ареопаг; б) апела; в) герузия; г) еклесия.

Личност
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С кое име се свързва създаването на традиционното за Спарта държавно устройство?
а) Драконт; б) Ликург; в) Солон; г) Ромул.

С името на кой атински държавник се свързва създаването на първите писани закони в древна Атина?
а) Драконт; б) Ликург; в) Солон; г) Ромул.

С името на кой атински държавник се свързва отмяната на дълговото робство в Атина?
а) Драконт; б) Ликург; в) Солон; г) Ромул.

Мащабното храмово строителство в V в. пр. Хр. на акропола на Атина било ръководено от атинския политик:
а) Клистен; б) Темистокъл; в) Милтиад; г) Перикъл.

Типове задачи с отворен отговор – Първа част Б
10 задачи

Хронология:
Свързване на век, събитие, владетел
Свържете следните военачалници или владетели с извършените от тях завоевания:

император Траян

завладяването и опожаряването на Персеполис

Публий Корнелий Сципион Африкански

завладяването на Галия

Гай Юлий Цезар

превземането на Нови Картаген

Александър III Македонски

завземането на Дакия

Подреждане на събитията в хронологическа последователност

Подредете в хронологическа последователност следните събития:
а) Гръко-персийските войни;
б) тиранията на Пизистрат;
в) управлението на Филип II Македонски;
г) Пелопонеската война.

Подредете в хронологическа последователност следните събития:
а) Пуническите войни;
б) основаването на Рим;
в) управлението на Октавиан Август;
г) Първият триумвират.

Разпознаване на исторически личности,
Свързване на личност с действия и идеи, с конкретно събитие
Свържете посочените исторически личности с вярното за всеки от тях твърдение:
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Перикъл

прекратил преследванията на християните и издал Миланския едикт.

император Константин
Велики

получил прозвището "баща на историята".

Луций Корнелий Сула

според него всички атински граждани, без значение дали са бедни или богати,
трябвало да имат право на глас в народното събрание

Херодот

преследвал популарите, неговите политически противници, с помощта
на проскрипции

Свързване на личности с изображение
Разпознайте следните личности:

Задачи за попълване на пропуснато в текст изречение.

Откриване на вярното твърдение
Подчертайте вярното твърдение:
а) Писмената система, създадена и ползвана в Минойски Крит, е линеар Б
б) Писмената система, ползвана за счетоводни нужди в ахейските дворци, е линеар Б
в) Писмената система, ползвана за счетоводни нужди в ахейските дворци, е линеар А
г) Писмената система, създадена и ползвана в Минойски Крит, е известна като клинопис

Подчертайте вярното твърдение:
а) Игрите в Олимпия били провеждани веднъж на четири години
б) Игрите в Олимпия били провеждани веднъж на десет години
в) Игрите в Олимпия били провеждани ежегодно
г) Игрите в Олимпия били провеждани веднъж на сто години
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Свързване на понятия с определения
Свържете понятията с техните правилни определения:

Метеките са

пълноправните граждани на Спарта, участници в прочутата спартанска
пехота

Илотите са

свободни хора без граждански права в Спарта

Периеките са

свободни хора без граждански права в Атина

Спартиатите са

държавни роби в Спарта

Задачи за разпознаване на изображение
(обекти, произведения на изкуството)

Задача към историческа карта (въпроси)
Название на историческа карта, попълване на липсващи елементи в картата, попълване на
легендата, нанасяне на конкретни обекти и др.

Отбележете къде е била разположена древната Троя.
(празна карта на континентална Гърция и Западна Мала Азия)

Oтбележете къде се е намирала Древна Спарта.
(празна карта на континентална Гърция и Западна Мала Азия)

Задача за съставяне на кратък писмен текст – Втора част
отговор на исторически въпрос (със съпътстващи насоки)
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ОТГОВОРЕТЕ НА СЛЕДНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ ВЪПРОС :
Защо спартанското общество било наречено „общество на равните”?
При отговора вземете под внимание следните насоки:
1.

Какво управление въвел Ликург в своя полис?

2.

Как бил решен въпросът със земята в Спарта?

3.

Какво било характерно за всекидневието на спартанците?

4.

Какви цели имало образованието в Спарта? Как били възпитавани момчетата и момичетата?

