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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

                             20 НОЕМВРИ 2013 г. – І кръг 
 

ТЕСТ ЗА ДЕСЕТИ КЛАС 
 

Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 14. включително. 
 

Един от старите гръцки митове е пренесъл през вековете сведения за загадъчно 
растение, което е възникнало от кръвта на Орфей. Растението загадка е споменато от Псевдо-
Плутарх (III век). Той поставя в интересна връзка смъртта на Орфей, култа към Дионис и 
Родопите. Както е известно, след загубата на Евридика Орфей се оттегля в планините, отдава 
се на скръбта си и както твърди легендата, не обръщал внимание на тракийските жени. По 
време на пролетните празници на Дионис разгневените тракийки го разкъсват. Псевдо-
Плутарх свързва със смъртта на Орфей едно растение, срещащо се в планините на Южна 
Тракия. Ето какво пише той в своето произведение „За реките”:  

„... и в планината Пангей се ражда едно растение, наречено... китара поради следната 
причина. Жените, след като разкъсали Орфей, хвърлили части от тялото му в река Хебър 
(Марица). Главата му по волята на боговете приела образа на змей, а лирата му се 
превърнала в съзвездие. От течащата му кръв се родило растение, наречено китара. Когато 
се празнуват празниците на Дионис, то издава звук на китара...”  

Загадката с това цвете не е единствена в старата история на Родопите, но фактът, че е 
свързана с името на Орфей, я прави особено привлекателна. Съществува ли то?  

Около 1830 г. унгарският естествоизпитател Емерих Фривалдски изпраща няколко 
експедиции в България, като една от тях открива в Родопите неизвестен растителен вид, 
получил името Хаберлеа родопензис. 

Няколко години по-късно в Пловдив е открита антична монета от времето на римския 
император Антоний Пий (138 – 161 г.). В средата на монетата е изобразена жена, седнала на 
скала, която с десния си лакът се подпира на скала, а в лявата си ръка държи цвете, както се 
държи скиптър или друг предмет – символ на мощ. При скалата личи дърво, а над него, на 
височината на долната извивка на лакътя, има надпис Родопи. След повече от 50-годишен 
спор учените се съгласяват, че това цвете е тайнствената китара...  

Когато родопската Хаберлеа попада в ръцете на изследователите, тя им поднася 
изненада след изненада. Оказва се, че тя е остатък от растителността на ледниковото време. 
По-късно е установено, че принадлежи към една много малка група растения, които 
издържат и най-големите засушавания. Освен това тя може да изпада в състояние на 
привидна смърт – анабиоза. Това състояние при нея може да продължи неопределен брой 
години. Образно казано, тя е „безсмъртна”.  

Изненадите продължават. Учените узнават, че Хаберлеа родопензис е едно от малкото 
растения, които местното население използва в борбата против шапа. Оттам идва и местното 
му название шап, или силивряк. Тези и други негови свойства го правят „българския 
женшен”.  

През шейсетте години на миналия век Хаберлеа родопензис е обявена официално за 
едно от най-редките и ценни растения на българската флора. Независимо от това и до днес 
нейната тайна – анабиозата – си остава една от големите загадки на растителния свят. 
 
1. Темата на текста е: 
А) откриването на Орфеевото цвете 
Б) загадките на Хаберлеа родопензис 
В) свойства и приложение на Хаберлеа родопензис 
Г) древните свидетелства за родопската Хаберлеа 
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2. Кое твърдение е вярно според текста? 
А) Цветето, родено от кръвта на Орфей, издавало звуци, наподобяващи звука на неговата 
лира.  
Б) Научното название на Орфеевото цвете е силивряк.  
В) Орфей умира от мъка по любимата си Евридика. 
Г) Учените смятат, че Хаберлеа родопензис притежава изключителни свойства. 
 
3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 
А) Хаберлеа родопензис се използва от местното население в Родопите при лечението на 
редица заболявания. 
Б) Орфеевото цвете има древен произход, но и до днес не са разкрити всичките му тайни. 
В) Едно от първите писмени свидетелства за съществуването на Орфеевото цвете дължим на 
Псевдо-Плутарх. 
Г) Учените разполагат с изображение на цветето китара от епохата на Античността. 
 
4. В кое свойство на Орфеевото цвете, споменато в текста, съвременният човек има 
основание да се съмнява? 
А) Издържа и на най-големите засушавания. 
Б) Издава звук на китара. 
В) Може да изпада в състояние на привидна смърт – анабиоза. 
Г) Съдържа лечебни съставки. 
 
5. Орфеевото цвете е наречено китара, защото: 
А) издавало звук на китара 
Б) Орфей е свирил на китара 
В) тракийките, разкъсали Орфей, много обичали звука на китарата  
Г) по време на Дионисиевите празници се изпълнявали песни в съпровод на китара 
 
6. В изречението И в планината Пангей се ражда едно растение, наречено... китара 
поради следната причина е използвана: 
А) метонимия 
Б) метафора 
В) хипербола 
Г) поанта 
 
7. Коя дума/словосъчетание е контекстов синоним на Хаберлеа родопензис? 
А) Орфеевото цвете 
Б) силивряк 
В) китара 
Г) загадъчно растение 
 
8. При коя от двойките отношението е същото като отношението в двойката 
растителен вид – Хаберлеа родопензис? 
А) скиптър – символ на мощ 
Б) учен – естествоизпитател 
В) тракийски жени – разгневени тракийки 
Г) силивряк – „българският женшен”  
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9. С коя дума може да се замени подчертаното в текста съществително име култа, без да 
се промени смисълът на изречението? 
А) страхопочитание 
Б) кумир 
В) преклонение 
Г) уважение 
 
10. За съществителното име естествоизпитател, употребено в текста, НЕ е вярно, че: 
А) е сложна дума 
Б) се членува с членните морфеми -ят (за пълен член) и -я (за кратък член) 
В) се пише така, като се изговаря 
Г)  съдържа гласна, която изпълнява ролята на съединителна 
 
11. Думата 50-годишен, употребена в текста, е: 
А) съставно числително име 
Б) фразеологизъм 
В) сложно прилагателно име 
Г) служебна дума 
 
12. Защо подчертаното съществително име в изречението Главата му по волята на 
боговете приела образа на змей, а лирата му се превърнала в съзвездие е членувано с 
кратък член? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
13. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.  
В текста кавички са използвани за ограждане на: 
А) пряка реч 
Б) собствено име в рамките на словосъчетание 
В) словосъчетание в преносна употреба 
Г) цитат 
 
14. В изречението Около 1830 г. унгарският естествоизпитател Емерих Фривалдски 
изпраща няколко експедиции в България, като една от тях открива в Родопите 
неизвестен растителен вид, получил името Хаберлеа родопензис запетаите отделят: 
А) две подчинени изречения 
Б) подчинено изречение и еднородни части  
В) подчинено изречение и вметнат израз 
Г) подчинено изречение и обособено определение 
 
15. Препишете текста, като поправите граматичните, правописните и пунктуационните 
грешки. 

Може би с факта че днес много лабораторий в света работят върху проблема анабиоза 
най-вече с цел усигуряването на бъдещите продължителни космически междузвездни полети 
може да се обясни скрития интерес на много учени към Хаберлеа родопензис.  

И ако бъдещите космонавти тръгнът към звездите, благодарение на усвоената 
възможност да прекарат дълъг срок в анабиоза, то един от земните символи на техният полет 
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би било Орфеевото цвете. Засега то остава символ на биологични тайни, красиво преплетени 
с старите митове, научни куриози и тайнственоста на Родопите. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

16. Кое НЕ е вярно за Андромаха? 
А) притежава откритост на чувството 
Б) има силна душевна връзка с мъжа си 
В) плаче пред жрицата на Атина 
Г) стои на градската врата, където са мъжете 
 
17. Като имате предвид „За буквите” на Черноризец Храбър, свържете всяко от 
понятията с неговото значение. 
 
апология    възхвала 
полемика   научно съчинение 
трактат   дискусия 
    
18. Свържете всеки от героите от „Дон Кихот” с думите, които изговаря. 
 
Дон Кихот           „Всеки трябва да върши работата, за която е роден”.  
Санчо Панса           „Дрехите трябва да отговарят на длъжността и на сана, който заемате”. 
Херцогът                       „Няма книга, колкото и лоша да е, която да не съдържа нещо добро”. 
Самсон Караско        „... кръвта се наследява, а добродетелта се придобива и струва сама по 

себе си много повече от кръвта”. 
 
19. Открийте изразните средства (тропи и фигури), използвани в стиховете от „Елегия” 
на Христо Ботев, и дайте поне по един пример за всяко от тях. 
 

Кажи ми, кажи, бедний народе,  
кой те в таз рабска люлка люлее? 
........................................................ 
.............................. Мълчи народа!  
Глухо и страшно гърмят окови,  
не чуй се от тях глас за свобода... 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
20. Прочетете стихотворението на Деян Енев и напишете есе на тема „Обич”. 
 

Кой живее в гнездата на птиците сега 
когато те отлетяха в топлите страни 
В гнездата им живее вятърът 
Той също иска да отлети 
но я няма майка му – 
да му каже накъде е юг 
и го няма баща му –  
да го потупа по рамото 
тъй както правеше  
когато вятърът беше 
малко русо вятърче 


