
Тест по български език и литература  

VII клас 

1.В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? 

 а) Ела утре, за да се разберем за екскурзията. 

 б) В стаята, където ме чакаше мама беше полутъмно. 

 в) Да няма облаци би се видял и върхът. 

 г) Продължихме нагоре, дори когато притъмня.   
 
2.В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 
 
 а) Съобщението, че влакът от Стара Загора ще закъснее, 
много ме притесни. 
 б) Тя взе чантата, която ù подариха за рождения ден, и си 
тръгна щастлива.  
 в) Когато настъпи зимата, студена и мразовита, цялата земя се 
скова от студ. 
 г) Справяше се с трудностите дори, когато сама не беше 
убедена в успеха. 

3.Образите на майката и на либето в стих. ” На прощаване” са: 

 а) противопоставени 

 б) допълващи се 

 в) несъвместими  

 г) няма общи идеи в двата образа 

4.Кой от героите в повестта „Немили-недраги” е идеалист  като 

Странджата: 

 а) Димитрото 

 б) Хаджията 

 в) Попчето 

 г) Бръчков 

5.По какво си приличат според  портретните описания в I глава на 

„Немили-недраги” хъшовете: 

 а) по бедното и парцаливо облекло 

 б) по възрастта 

 в) по лицата, които са бледи и изпити от лишенията 

 г) по пламтящите и възторжени очи 

 



6. Какво изразно средство е използвано в стиховете: 

...бяло ми месо по скали, 

по скали и по орляци,  

черни ми кърви в земята, 

земята, майко, черната! 

 

 а) сравнение 

 б) олицетворение 

 в) контрастни епитети 

 г) хипербола 

 

7. Изразът „бащино ми огнище” е:  

 а) метафора  

 б) олицетворение  

 в) синекдоха  

 г) сравнение 
 

8. Според речта на Странджата в III глава на „Немили-недраги” висш 

идеал за хъшовете е: 

 а) щастието на семействата и роднините 

 б) нивите, къщите 

 в) свободата на България 

 г)  парите 

 

9. Кръчмата на Странджата от „Немили-недраги” е определена като 

„будна", защото: 

 а) работи денонощно 

 б) посетителите са интелигентни и образовани хора 

 в) обитават я  хора с будно патриотично съзнание 

 г) за да звучи оригинално  

 10.Кое обръщение НЕ е характерно за творбата „На прощаване” : 

 а) майко юнашка 

 б) майнольо 

 в) мале 

 г) майчице 

 

11. В кой от редовете има дума с метафорична употреба? 

 а) Най-после цветята цъфнаха. 

 б) Розите цъфнаха през май. 

 в) Лалетата вече прецъфтяха. 

 г) През Х век процъфтява българската книжнина. 

 



12. Кое от следните чувства НЕ изпитва бунтовникът към своята 

майка в миговете на прощаването в стих.” На прощаване”: 

 а) вина от неизпълнения докрай синовен дълг 

 б) признателност, че го е закърмила с юнашки дух 

 в) нежна обич 

 г) огорчение, че е забравен 

 

13.Кой от посочените цитати НЕ е от Ботевото стихотворение „На 

прощаване” : 

 а) „Аз вече пушка нарамих/ и на глас тичам народен...”  

 б) „Тоз, който падне в бой за свобода/ той не умира...”  

 в) „пък...каквото сабя покаже/ и честта, майко, юнашка!”  

 г) „Дружината тръгва, отива,/ пътят е страшен, но славен:”  

14.От коя глава на „Немили-недраги”е следният откъс: ”Хаджият се 

приближи до ухото на Бръчкова и му пришъпна: 

-Недей игра с Македонски, ще те обере”-   

 а) Първа 

 б) Втора 

 в) Трета 

  г) Пета 

15.Към коя глава от повестта "Немили-недраги "се отнася текстът: 

”Снощи е пристигнал- пое Македонски-от Турция, и макар да не иде от 

балканските усои, както ние, а от магазията на баща си, той е славен хъш.” 

 

 а) Втора  

 б) Първа 

 в) Пета  

 г) Трета 
 

 



16.Кой образ е обвързан с желанието на бунтовника от стих.”На 

прощаване” идеите и делото му да бъдат предадени на потомците: 

 

        а) на братята 

        б) на бойните другари 

        в) на майката 

        г) на  любимата 

 

17. Смъртта на Странджата от „Немили-недраги” е: 

 а) мъченическа, защото Бръчков няма пари да извика лекар при 

болния хъш 

 б) доказателство за другарството между всички хъшове в чуждата 

страна 

 в) героична и достойна заради проявената духовна сила на героя 

 г) героична, защото той умира в битка за свободата на родината 

 
18.С кой от посочените изрази твърдението ще е вярно? 
В лирическото отстъпление във Втора глава на творбата 
„Немили-недраги” повествователят   
 а) описва кръчмата на храбрия Знаменосец  
 б) представя вълнуващата реч на Странджата 
 в) споделя пряко свои мисли и чувства  
 г)  запознава читателя с главните герои 

 
 


