
БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 7 кл. 

Т Е С Т 

 

,, Една бълкарка“- Иван Вазов 

 

1. Кое твърдение НЕ е вярно? 

А) Пейзажите в разказа са в унисон с душевното състояние на героите. 

Б) Вторият епизод от разказа е ретроспективен. 

В) В разказа са споменати имена на исторически личности. 

Г) Баба Илийца има реален прототип. 

 

2. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението? 

Срещата на баба Илийца с четника във II епизод е… 

А) експозиция 

Б) завръзка 

В) кулминация 

Г) развръзка 

 

Прочети откъса от разказа и отговори на въпросите от 3. до 5. включително. 

Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир. Клисурата 

на Искъра мълчеше плахо над тъмното небе; реката монотонно и жаловито 

шумтеше в дола и се губеше с глух тътен в завоя между високо надвесени 

скали. Насреща се тъмнееха канаристите стени „Бабините плазове“; те 

стояха мрачни и намусени със своите невидими сега черни дупки и 

самостайни обелиски, със задрямалите орли на върховете им. Спеше и 

манастирът, глух и пустинен. 

 

3. Открий в откъса и запиши израз, в който има дума, употребена с преносно 

значение. Подчертай думата в израза.  

 

4. Запиши по един синоним на думите плахо и монотонно, употребени в откъса 

от творбата. 

 

 

5. Отбележи НЕВЯРНОТО твърдение. 

А) Природната картина създава нагласа за възприемане на събитията в епизода. 

Б) Описанието на пейзажа уточнява мястото на действието. 

В) Пейзажът поражда ведро настроение. 

Г) В описанието на природата преобладават тъмните тонове. 

 

 



 

6. Каква е ролята на мотото (епиграфа) „Аферим, бабо, машаллах!“? Посочи 

вярното твърдение. 

А) Обяснява как на автора е хрумнала идеята за написването на творбата. 

Б) Съсредоточава вниманието върху конфликта между поробители и поробени. 

В) Въвежда мотива за вярата в Бога. 

Г) Насочва към посланието на разказа. 

 

7. Кой мотив НЕ присъства в разказа? 

А) за робското примирение 

Б) за стремежа към добротворство 

В) за нравственото прераждане 

Г) за благодарността 

 

8. Свържи героя с характерното за него качество. Запиши срешу всяка буква 

съответната цифра. 

А) хаджи Хасан ага 

Б) баба Илийца 

В) отец Евтимий 

Г) бунтовникът 

 

1. всеотдайност 

2. егоизъм 

3. преданост на дълга към отечеството 

4. грубост 

 

9. Свържи репликата от творбата с героя, който я произнася. Запиши срещу всяка 

буква съответната цифра. 

А) „Къде носиш тоя червей?“ 

Б) „Да те вземат рогатите!“ 

В) „Тая пуста царщина тъй лесно ли се разсипва!“ 

Г) „Кой е там?... Жена гаче вика“ 

 

1. отец Евтимий 

2. ратаят Иван 

3. хаджи Хасан ага 

4. баба Илийца 

 

10. Посочи две ценности, които творбата утвърждава 

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

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

 

 


