
КЛЮЧ – ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС 

 

 

1. А 

2. В 

3. В 

4. Б 

5. Б 

6. Защото са собствени имена (имена на родове). 

7. А 

8. А 

9. Г 

10. В 

11. Б 

12. Сан Марко е собствено име на лице и по правило не се огражда в кавички. В първото 

изречение на текста то е употребено вторично като собствено име в рамките на 

словосъчетание (собствено име на културен обект) и поради това е в кавички. 

 

Приемат се и сходни формулировки. 

13. В 

14. А 

15.           Катедралната базилика „Сан Марко” e най-величествената от 129-те църкви на 

Венеция. Тя се намира на площад „Сан Марко”, в близост до Двореца на дожите, тъй като 

в миналото е обслужвала само дожа и висшите сановници на републиката. През 829 г., 

когато венециански търговци открадват мощите на евангелиста Марко от Египет и ги 

пренасят във Венеция, светецът е обявен за покровител на града, а три години по-късно е 

осветена и базилика в негова чест. Сред най-ценните богатства тук е Златният иконостас, 

който се намира зад олтара на катедралата. Той е украсен с повече от 2000 скъпоценни 

камъка, инкрустирани в злато, и символизира богатството, което хората са получили от 

Бога. На него са изобразени сцени от живота на Исус Христос, Богородица и Свети Марко. 

Друго безценно произведение на изкуството е прочутата бронзова квадрига, или 

скулптурата на 4 бронзови коня, известна като „Венецианските коне”. Оригиналът се 

намира в музея на базиликата, а копие е разположено на терасата на „Сан Марко”, 

откъдето се открива невероятна гледка към площада и лагуната. 

16. Г 

17. В поетическия свят на Ботев скиталчеството носи страдание, защото е откъсване от 

родното и от идеала. 

 

Приемат се и сходни формулировки. 

18. прегръдката и целувката 

19. апосиопеза 

20. Анафора – Ни лъх не дъхва над полени, / ни трепва лист по дървесата 

Анжамбман – В зори ранил на път, аз дишам / на лятно утро свежестта 

Епитет – ведър, бисерна, бодра, лек, охолна 

Инверсия – душата бодра 

Метафора – огледва ведър лик небето, аз дишам / на лятно утро свежестта, и милва ми 

душата бодра / за лек път охолна мечта 

21. Задача за създаване на текст 

 

 


