
                                      ТЕСТ  
           върху материала за Великите географски открития 
 
 
 
Уводна част: 
 
Настоящият тест е конструиран въз основа на материала от учебника „История и цивилизация 
за девети клас” на издателство „Просвета” с авторски колектив: Борислав Гаврилов, Андрей 
Пантев, Александър Кертин и др, издаден 2001г.  
Включени са въпроси от Първи раздел, урочна единица № 2 – Откриването на новия свят.  
 
Цел на теста: 
  
Да се проверят знанията на учениците и да се установи нивото на усвояване на зададения 
материал. Прави се обективна проверка и оценка на знанията на учениците и уменията им да 
боравят с тях. 
 
Инструкции: 
 
В теста са включени 15 въпроса с избираем отговор и задачи за попълване( свободен отовор). 
При първите са дадени по 4 варианта за отговор, от които само един е правилен. Правилният 
според Вас отговор, трябва да се отбележи с ограждане на съответната буква пред отговора.  
Към въпросите с отговори за попълване е оставено свободно място, където трябва да напишете 
Вашият отговор. Въпросите са максимално конкретни и предполагат точен и конкретен отговор 
от няколко думи или изречения.  
При повече от една поправка, отговорът се счита за грешен. Времето за работа върху теста е 30 
минути.  
  
 
Критерии за оценка:  
 
Максималният брой точки, който може да се получи е 38  
Оценката на ученика зависи от получения брой точки по следната схема:  
 
До 20 точки – Слаб 2 
21-25 точки  – Среден 3  
26-30 точки – Добър 4  
31- 35точки - Много добър 5 
36-38 точки - Отличен 6  
 
 
 
 
 
 

 



Въпросник: 
 
 
 

1. Когато предприел своето първо пътуване, Христофор Колумб вярвал, че:  
       а. ако плава на запад през Атлантика, ще достигне Китай;  
       б. отвъд океана се намира един нов континент- Америка; 
       в. Земята е  плоска, както твърдяла католическата църква; 
       г. предприема първото околосветско пътешествие.  
 

2. Кое от изброените не е сред причините за Великите географски открития? 
      а. желанието на  европейците да открият приказните богатства на Изтока и източниците на  

ценни метали; 
      б. излишно население в Европа, което трябвало да се насочи към усвояване на нови 

пространства; 
      в. стремежът да се освободят Светите места на християнството от мюсюлманите; 
      г. желанието да се разпространява християнската вяра-дълг на християнските крале. 
 
 

3. Конкистадорите били: 
       а. дребни испански благородници, бедни и склонни към авантюри; 
       б. испанските завоеватели на Новия свят, положили началото на първата колониална 

империя; 
       в. английски провинциални благородници; 
       г. учени хуманисти, които вярвали в собствения разум като двигател на обществените дела. 
 
 

4. Свържете личността със събитието.  
       а. Ернан Кортес                      1. португалец, на чието име е наречен континент 
       б. Америко Веспучи               2. първият откривател на Новия свят 
       в. Христофор Колумб            3. мореплавателят, предприел първото околосветско пътуване 
       г. Фернандо Магелан             4. конкистадор, завладял Мексико от ацтеките 
 

5. Според Вас какви са основните последици от Великите географски открития ? 
(Напишете с няколко изречения или формулировки, какви според Вас са основните 
резултати от Великите географски открития.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Какво представлява каравелата?  
       а. малък тримачтов кораб, предназначен за далечни пътешествия; 
       б. вид компас, използван от Фернандо Магелан;  
       в. индийска подправка, използвана в медицината; 
       г. лодка за пренос на леки товари.  



 
7. Кога Ернан Кортес завладява Мексико? 
а. 1492г.;  
б. 1519г.;  
в. 1500г.;  
г. 1524г.  
 
 
8. Кое от посочените не е вярно за Христофор Колумб?  
а. плава по море с три кораба; 
б. открива Америка, търсейки Индия; 
в. роден е в Генуа; 
г. достига до о.Хаити на кораба Виктория. 
 
 
9. Кой от изброените открива Бразилия?  
а. Джеймс Кук; 
б. Педро Алвареш де Кабрал; 
в. Вашку да Гама; 
г. Фернандо Магелан.  
 
 
10. Коя е първата колония в Америка?  
а. о. Хаити; 
б. Сан Салвадор;  
в. Мексико; 
г. Порто Санто. 
 
 
11. За начало на новото време учените приемат:  
а. Реконкистата; 
б. Ренесанса; 
в. Реформацията; 
г. Великите географски открития. 
 
12. До края на своя живот Христофор Колумб счита, че е открил:  
а. Северна Америка; 
б. Тихи океан; 
в. Южна Америка; 
г. Островите около Китай. 
 
13. Първото околосветско пътешествие е осъществено от: 
а. Фернандо Магелан; 
б. Фернандо Магелан и Дел Кано;  
в. Америко Веспучи; 
г. Христофор Колумб и Бартоломео Диаш. 



 
14. Посочете съответната година, събитие или личност:  
А.1492 Начало на ВГО  
Б. Открита е Бразилия Педро Алвареш Кабрал 
В. 1524г.    
Г. 1519-1522г.  Осъществено е първото 

околосветско пътешествие  
 

 
 
15. Посочете: а. Кои са историческите личности?     б. С какви събития ги свързвате?  
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
Таблица за оценяване на въпросите с избираеми отговори: 
 
 
Въпрос Отговор 
 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 

а б в г 
*    
  *  
 *   
*    
 *   
   * 
 *   
*    
   * 
   * 
 *   

 

 
За всеки верен отговор се дават по 2 точки. За неправилен отговор не се отнемат точки, а за 
празен отовор се дават 0 т.  
 
 
 
Таблица за оценяване на въпросите със свободен отговор: 
 
Въпрос Вид отговор Начин на отговор Брой точки  
4  Верен  А. 4 

Б. 1 
В. 2  
Г. 3  

4  

 Частично верен  По 1т. за правилен 
отговор 

1-3 

 Грешен   0 
 Празно  Няма писано по 

задачата 
0 

5 Верен  Свободен текст. 
Примерни отговори:  

1. революция на 
цените; 

2. социални 
промени; 

3. развитие на 

4 



икономиката 
4. силни 

монархии 
 Частично верен По 1 точка на посочен 

отговор 
1-3  

 Грешен  0 
 Празно Няма писано по 

задачата 
0 

14 Верен  А Христофор Колумб; 
Б. 1500г; 
В. Завладяване на 
империята на инките- 
Франсиско Писаро;  
Г. Фернандо Магелан;  

4 

 Частично верен По 1т. за правилен 
отговор 

1-3 

 Грешен  0 
 Празно  0 
15 Верен А.1 Христофор 

Колумб-открива 
Америка 
2. Фернандо Магелан-
прави първото 
околосветско 
пътешествие 

4 

 Частично верен По 1 т. за правилен 
отговор 

1-3 

 Грешен  0 
 Празно  0 
 
 
Двумерна Матрица на Тайлър:  
 
 
 
Учебно съдържание Усвояване и 

приложение на факти 
Извеждане на 
взаимовръзки 

Умения за анализ 

Причините за 
Великите георафски 
открития 

Айтем № 1; 2; 6; 11 Айтем № 1;2;11.  

Откривателите Айтем № 1; 8; 9; 12; 
13. 

Айтем № 1; 8; 12; 13. Айтем № 4; 14; 15. 

Завладяването на 
новия свят  

Айтем № 3;  7; 9; 10;  Айтем № 3; 9; 10;  Айтем № 4; 14. 

Резултатите Айтем № 9; 10.  Айтем № 4; 5; 15; 14 
Боравене с термини Айтем № 6 ; 3 Айтем № 3  
 


