
Проверка на знанията и уменията на ученик със специални образователни потребности 

 

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

 

 Български език и литература  

 

1. Характерна черта на Ренесанса е: 

a. Утвърждаване на християнските добродетели. 

b. Връщането към ценностите и формите на гръцката и римската 

античност. 

c. Налагане на морални правила и даване на примери за подражание. 
 

2. Данте Алигиери е: 

a. Първият голям европейски поет. 

b. Автор на първия европейски роман. 

c. Италиански поет, скулптор и архитект. 
 

3. Водач на Данте в подземното царство в „Божествена комедия“ е: 

a. Омир. 

b. Виргилий. 

c. Овидий. 
 

4. Коя тема НЕ присъства в книгата на Бокачо „Декамерон“? 

a. Ренесансовата идея за човека. 

b. Темата за любовта. 

c. Значимите исторически събития. 
 

5. Кои цитати са от литературната творба „Знаменитият идалго дон Кихот де Ла 

Манча (посочете два отговора)? 

a. „Щом Филомена завършила своята новела, кралицата видяла, че 

оставало да говори единствено Дионео…“. 

b. „В това време те съгледаха тридесет или четиридесет вятърни 

мелници, които стърчаха сред полето …“. 

c. „Санчо напомни, че е време за ядене, а господарят му отговори, че не 

му се яде…“.    
 

6. Кое е вярното твърдение за Уилиам Шекспир? 

a. Първият голям поет на Европа. 

b. Велик представител на европейската ренесансова драматургия. 

c. Създател на английския роман. 

 



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. Поставете имената на писателите под съответните изображения: Шекспир, 

Бокачо, Данте, Сервантес. 

 

       
         

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

 

 

 

 
Ресурсен учител: …………………………. 


