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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
                             20 НОЕМВРИ 2013 г. – І кръг 

 
ТЕСТ ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС 

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

Във вътрешността на базиликата „Сан Марко”, вдясно от главния олтар, има мозайка, 
която често остава скрита за погледа на посетителя. Тя разказва как били откраднати от Египет 
мощите на евангелиста Марко и как били пренесени във Венеция.  

Действието се развива през 828 г., когато Египет е още арабска колония. На мозайката е 
изобразен някакъв човек, вероятно митничар, който проверява багажа на двама венецианци, 
готови да отплуват от пристанището на Александрия.  

Обградена с контур подобно на днешните комикси, от устата на митничаря е излязла 
думата канзир, т.е. свиня. Това ще рече, че той никога не би се докоснал до гнусното животно, 
отречено от неговата вяра. На това и се надявали двамата венецианци Буоно да Маламоко и 
Рустико да Торчело, които на дъното на кош, под парчета свинско месо, скрили откраднатите от 
един манастир мощи на светеца. Предполага се, че Буоно и Рустико извършили „удара” не по 
своя инициатива, те просто били изпратени от венецианския дож.  

Младата република имала нужда от символ, който да спои политическото ù единство. 
Религията, както това често се случвало в детството на народите, предложила тази спойка. Това 
била идеята за собствен светец – закрилник на града. Така Сан Марко станал патриотично-
религиозен символ в съзнанието на венецианците и в негова чест започнали веднага да строят 
базилика.  

На Сан Марко се молели майките и невестите на четиридесетте хиляди моряци, 
кръстосващи неспирно далечните морета, в негово име търговците стоварвали богатата си стока 
от подправки и коприна, а войниците – своята плячка от статуи, капители, колони, икони, злато 
и скъпоценности, домъкнати от Изток.  

И докато безименните тълпи от вътрешността спели дълбок средновековен сън или 
измирали безцелно в разприте между гуелфи и гибелини, Монтеки и Капулети, Венеция 
укрепвала по военна мощ, богатство и култура. Редом с града все по-великолепна и по-голяма 
израствала и базиликата. И тъй като корабите пристигали от Изток, натоварени със скъпа, но 
лека стока, каквато били подправките, дожовете нареждали на капитаните да използват за 
баласт камъни от езическите храмове и разрушените християнски църкви. Камъните използвали 
за разширението и украсата на базиликата.  

Всяко поколение дало своя принос, отразило стила на епохата: от византийския до 
готическия, от романския до ренесансовия. Островърхите сводове и арки, облите византийски 
кубета, раннохристиянските скулптури и мозайки се сплели в хармоничен синтез от гръцка, 
латинска и източна култура, бързо асимилирани от предприемчивото и възприемчиво 
венецианско общество. 

 
 

1. Темата на текста е: 
А) Сан Марко и укрепването на Венеция 
Б) кражбата на мощите на Сан Марко 
В) строителството на базиликата „Сан Марко”  
Г) Сан Марко – светец закрилник на Венеция 
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2. Кое твърдение е вярно според текста? 
А) Египет винаги е бил независима държава. 
Б) За да умилостивят Сан Марко, венецианците започнали да строят базилика, носеща неговото 
име.    
В) За украса на базиликата „Сан Марко” били използвани камъни от езически храмове и 
християнски църкви. 
Г) Базиликата „Сан Марко” съчетава елементи на гръцката, латинската и африканската култура. 
 
3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 
А) В базиликата „Сан Марко” има мозайка, от която научаваме как Венеция се е сдобила с 
мощите на Сан Марко. 
Б) Венеция дължи благосъстоянието си на търговията и войните. 
В) Смята се за доказано, че мощите на Сан Марко били откраднати по нареждане на 
венецианския дож. 
Г) Една от най-ценните стоки, с които търгували венецианците, били подправките. 
 
4. За да осъществят мисията си, Буоно да Маламоко и Рустико да Торчело разчитали на:  
А) разсеяността на митничаря 
Б) религиозните предразсъдъци на митничаря 
В) късмета си 
Г) добронамереността на митничаря 
 
5. Прилагателното патриотично-религиозен, употребено в текста, е написано полуслято, 
защото е: 
А) много дълго 
Б) сложна дума, чиито съставки са свързани в равноправно смислово отношение 
В) фразеологично словосъчетание 
Г) сложна дума, в която първата съставка пояснява втората 
 
6. Защо имената Монтеки и Капулети, употребени в текста, са написани с начална главна 
буква? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
7. Коя от подчертаните думи в изречението е употребена в преносно значение? 

Тя разказва (А) как били откраднати (Б) от Египет мощите (В) на евангелиста Марко и как 
били пренесени (Г) във Венеция.  
 
8. С коя дума може да се замени подчертаното в текста съществително име синтез, без да 
се промени смисълът на изречението? 
А) единство 
Б) обобщение 
В) разностилие 
Г) шедьовър 
 
9. За съществителното име мощи, употребено в текста, НЕ е вярно, че: 
А) може да се използва и в преносно значение 
Б) означава останки от тялото на светец 
В) запазва ударението върху първата сричка при членуване 
Г) има форма за единствено число 
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10. За прилагателните предприемчивото и възприемчиво, употребени в текста, е 
вярно, че: 
А) са синоними 
Б) са членувани 
В) са сродни думи 
Г) изпълняват служба на несъгласувани определения в изречението 
 
11. В петия абзац на текста е използвано тире, за да се означи: 
А) отделяне на обособена част 
Б) пропусната, но подразбираща се от контекста част на изречението 
В) отделяне на вметнат израз 
Г) изброяване след обобщаваща дума 
 
12. Защо в една от употребите си в текста името Сан Марко е оградено в кавички, а в 
останалите две – не?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
13. Запетаите в изречението На Сан Марко се молели майките и невестите на 
четиридесетте хиляди моряци, кръстосващи неспирно далечните морета, в негово име 
търговците стоварвали богатата си стока от подправки и коприна, а войниците – своята 
плячка от статуи, капители, колони, икони, злато и скъпоценности, домъкнати от 
Изток отделят: 
А) прости изречения в състава на сложното 
Б) прости изречения в състава на сложното, еднородни части и вметнати изрази 
В) прости изречения в състава на сложното, обособени части и еднородни части 
Г) прости изречения в състава на сложното, обособени части и вметнати изрази 
 
14. При коя от двойките отношението е същото като отношението в двойката Венеция – 
младата република?  
А) свиня – гнусното животно 
Б) подправки – богата стока 
В) островърхи сводове – кръгли кубета 
Г) Сан Марко – базилика 
 
15. Препишете текста, като поправите граматичните, правописните и пунктуационните 
грешки. 
 

Катедралната базилика „Сан Марко” e най-величествената от 129-те църкви на Венеция. 
Тя се намира на площад „Сан Марко” в близост до дворецът 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 Златния иконостас, който се намира зад олтара на 
катедралата. Той е окрасен с повече от 2000 скъпоцени камъни, 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 склуптурата на 4 бронзови коня, известна като 
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„Венецианските коне”. Оригиналът се намира в музея на базиликата, а копие е разположено на 
терасата на „Сан Марко”, откадето се открива невероятна гледка към площада и лагуната. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
16. Кое от качествата НЕ притежава Гергана от поемата „Изворът на белоногата”? 
А) трудолюбие 
Б) обич към родното 
В) вярност в любовта 
Г) милосърдие 
 
17. В поетическия свят на Ботев скиталчеството носи страдание, защото  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
18. В цитираните по-долу стихове от „На прощаване” любовта и привързаността на 
лирическия герой към близките му са внушени чрез два образа на физическата близост. 
Кои са те? 
 

И тогаз с венец и китка 
ти, майко, ела при мене, 
ела ме, майко, прегърни 
и в красно чело целуни - 
красно, с две думи заветни: 
свобода и смърт юнашка! 
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А аз ще либе прегърна 
с кървава ръка през рамо, 
да чуй то сърце юнашко, 
как тупа сърце, играе; 
плачът му да спра с целувка, 
сълзи му с уста да глътна... 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
19. Кой термин отговаря на определението? 
Изразно средство, при което авторът замлъква под влияние на силни чувства; емоционална 
пауза, графично изразена с многоточие. 

__________________________________________________________________________________ 

 
20. Открийте изразните средства (тропи и фигури), използвани в откъса от „Ни лъх не 
дъхва над полени” на Пенчо Славейков, и дайте поне по един пример за всяко от тях. 

 
Ни лъх не дъхва над полени, 
ни трепва лист по дървесата, 
огледва ведър лик небето 
в море от бисерна роса. 
  
В зори ранил на път, аз дишам 
на лятно утро свежестта — 
и милва ми душата бодра 
за лек път охолна мечта. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  
21. Прочетете цитата от романа „Възвишение” на Милен Русков и напишете есе на 
тема „Силата на просвещението”. 
 
„... просвещението на сякоя добрина и благополучие е корен .” 
 


