
Проверка на знанията и уменията на ученик със специални образователни потребности 

 

Име: ………………………………………………………….. Дата: ……………………….. 

 

 

 Български език и литература   

1. Характерно за старогръцката литература е: 

a. Утвърждаване на християнските добродетели. 

b. Използването на традиционни легенди за богове и герои. 

c. Размерът на стиха е винаги един и същ. 
 

2. Кой е Омир? 

a. Европейски лирически поет. 

b. Старогръцки лирически поет. 

c. Старогръцки епически поет. 
 

3. Виновник за избухването на Троянската война е: 

a. Омир. 

b. Парис. 

c. Ахил. 
 

4. Коя тема НЕ присъства в книгата на Омир „Илиада“? 

a. Ренесансовата идея за човека. 

b. Темите за съпружеската любов и мъжката доблест. 

c. Взаимоотношенията между боговете и героите. 
 

5. Кои цитати са от „Илиада“ (посочете два отговора)? 

a. „Мощният цар на мъже Агамемнон така му отвърна: „Бягай веднага 

оттука, щом твойто сърце те подтиква!“ 

b. „Впущат се в битка начело с Атина Палада и Арес, двамата златни и в 

златни одежди облечени цели…“ 

c. „Да, виждам, Прометее, и макар че си разумен, ще ти дам един добър 

съвет.“ 
 

6. Кое е вярното твърдение за Есхил? 

a. Баща на комедията. 

b. Баща на трагедията. 

c. Баща на поезията. 

 

7. Редактирайте текста, като го разделите на изречения и поставете 

необходимите препинателни знаци и главни букви. 



мъчителен рев огласи зимната нощ на него отговори кучешки лай от близката махала 

старият елен се изправи направи голям скок и плъзнат по леда успя да събори звяра от 

плещите си но в това време другите шест вълка го настигнаха и заобиколиха еленът 

замята рога и храбро посрещна нападението 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Съставете по едно изречение с местоименията ние, мене, него, ти. Всяко 

изречение трябва да е съставено от поне четири думи, които да не се 

повтарят.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Изберете правилните имена и ги поставете под съответните изображения: 

Ахил, Дионис, Омир, Хермес, Зевс, Прометей, Одисей 

 

       
……………………    ………………………    ……………………..    ……………………. 

 

                                                                                             

                                                                                              Ресурсен учител: …………………………. 


