
Да разлистим страниците на историята



Кога Хитлер е обявен за 

канцлер:

a) 1923

b) 1933

c) 1934



Посочете грешното твърдение. Хитлер нарушава 

Версайския договор чрез:

a) въвеждането на 
задължителна военна 
служба;

b) изпращането на войски в 
Рейнската област;

в) провеждането на 
Олимпийските игри;



Понятието “Аншлус” означава:

a) нахлуването в Бохемия;

b) нахлуването в Австрия;

c) нахлуването в Унгария;



Коя държава разделят помежду си Германия и СССР с 

подписването на Пакта Рибентроп – Молотов:

a) Полша

б) Северна Европа

в) Чехословакия



a) на 15 март 1939 г. с 

нахлуванетона немски 

войски в Чехословакия;

b) на 1 септември 1939 г. с 

нахлуванетона немски 

войски в Полша;

c) на 22 юни 1941 г с 

нахлуванетона немски 

войски в Съветския 

съюз;

Кога и къде започва Втората световна война?



Хитлер се ръководил 
от максимата:

a) Един народ, една 
империя, един фюрер;

b) Един народ, една 
религия, един 
император;

c) Един народ, една 
държава, един крал;





Организираният погром срещу евреите в Германия в 

нощта на 9 срещу 10 ноември 1938 г. се нарича:

a) Планът “грюн”

b) Планът “Ото”

c) „Кристалната нощ“



Хитлер предвиждал:

a) комична война;

b) студена война;

c) блицкриг;



a) Еврейските професори и нотариуси 
трябвало да напуснат работните си 
места;

b) Еврейските зъболекари, ветеринарни 
лекари и аптекари нямали право да 
упржняват своите професии;

c) Евреите нямали право да следват в 
немските висши училища;

d) Евреите нямали право да управляват 
автомобили и мотори;

e) Евреите имали право свободно да 
напускат Германия и да пътуват по 
света;

f) Всички евреи били длъжни на 
обществени места да носят върху 
дрехите си жълта звезда;

Посочете грешното твърдение. Евреите били преследвани 

от националсоциалистите.



Тристранният пакт е сключен между:

a) Съветския съюз, 

Франция и Англия;

b) Германия, Италия и 

Япония;

c) Япония, САЩ и 

Франция;



Въздушната битка за Англия е:

a) успешна;

b) неуспешна;

c) провалена;





Съгласно съветско – германските споразумения 
и след започването на война СССР продължава 
да предоставя на Германия важни 
стратегически суровини като авиационно 
гориво, желязна руда, зърно. Хитлер нарушава 
договореностите и изненадващо напада СССР 
на:

a) 23.08.1939

b) 1.03.1941

c) 22.06.1941



Присъединава ли се България 

към Тристранния пакт?

a) Да

b) Не



Поражението на немските 
войски край:

a) Москва

b) Сталинград

c) Пърл Харбъл

през януари 1943 г. довежда 
до прелом във войната.



“Тримата големи” са:

a) де Гол, Чърчил и 

Сталин 

b) Сталин, Хитлер и 

Мусолини

c) Рузвелт, Сталин и 

Чърчил



Откриването на Втория 
фронт е осъществено на 

6.06. 1944 г. в

a) Сицилия

b) Нормандия

c) България





Последната конференция на „тримата големи“ се 

провежда от 17 юли до 2 август 1945 г. в Потсдам. 

Целта е да договори политическото и икономическо 

бъдеще на Германия. Какво означават 4 Д

a) Демил……

b) Денац…….

c) Деидус……

d) Децент…..



“Камикадзе” наричали:

a) японската флата

b) японски летци 

самоубийци 

c) американските пилоти



През август 1945 г. американците използват за 

първи път атомната бомба над:

a) Хирошима

b) Виетнам

c) Китай



Безусловната 

капитулация на Япония 

е подписана на:

a) 9.05.1945 г.в Берлин

b) конференцията в 

Потсдам

c) 2.09.1945 г. на 

американския кораб 

“Мисури”



Втората световна война завършва

a) през май 1945 г.

b) през септември 1945 г.

c) през октомври 1945 г.



Посочете грешното твърдение. Какво се случва след края 

Втората световна война?

a) създаването на 
Европейския съюз

b) Нюрнбергският процес

c) речта на Чърчил за 
“желязната завеса”

d) Планът Маршал

e) Западен Берлин е 
блокиран

f) създаване на две 
германски държави ГДР 
и ФРГ



Къде заседава Европейският парламент?

a) в Берлин

b) в Париж

c) в Страсбург



Колко звезди има флагът на Европа?

a) 7

b) 9

c) 12


