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

 

 

 Български език и литература   

 

1. В кой жанр е творбата „Под игото“: 

a. Разказ. 

b. Роман. 

c. Стихотворение. 
 

2. „Под игото“ се състои от: 

a. Две части. 

b. Три части. 

c. Четири части. 
 

3. Кое от имената НЕ е на главния герой от „Под игото“. 

a. Бойчо Огнянов 

b. Иван Краличът 

c. Бай Рачко 
 

4. Коя тема НЕ присъства в „Под игото“? 

a. Темата за освобождението. 

b. Темата за любовта. 

c. Животът след Освобождението. 
 

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

a. „По приетото задължение, Огнянов даваше уроци и в девическото 

училище; следователно, всеки ден се виждаше с Рада.“ 

b. „Марко винаги туряше своите на софрата. Също и кога имаше гости, 

той викаше синовете си да присъствуват.“. 

c. „Стигнахме във Виена и спряхме в традиционният хотел „Лондон“. 

Слугите снеха от колата моята чанта, поискаха да вземат и бай 

Ганьовите дисаги…“    
 

6. Кое е вярното твърдение за Алеко Константинов? 

a. Първият голям поет на България. 

b. Именит представител на Българското възраждане . 

c. Талантлив сатирик и пътеписец, страстен почитател на туризма. 

 



 

7. Кое от изображенията е свързано с Алеко Константинов. 

 

    
                      a                                            b                                                   c  

 

8. 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 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

9. 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.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

Ресурсен учител: …………………………. 


