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

 
 

ТЕСТ ЗА ДЕВЕТИ КЛАС 
 
Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 13. включително. 
 

Край град Солсбъри в Англия се намират прочутите мегалитни постройки 
Стоунхендж. Те принадлежат към т.нар. кромлехи и се състоят от 30 вертикално забити 
в земята дялани камъка, високи до 8,5 метра и тежки по 25 тона. Върху тях лежат 
каменни плочи, всяка от които тежи около 7 тона. Разположени са в кръг 
изключително точно – при диаметър на кръга 29 метра средното отклонение на 
камъните от идеалната окръжност е ±10 сантиметра.  

Вътре в кръга се извисяват пет своеобразни каменни „врати”, състоящи се от по 
два вертикални каменни блока, високи 6 – 7 метра и тежки по 50 тона. Те са покрити с 
хоризонтални каменни плочи. На североизток от тази каменна грамада се извисява 
самотен шестметров каменен стълб (менхир). През време на лятното слънцестоене, ако 
се погледне от центъра на Стоунхендж, ще се види как Слънцето изгрява точно над 
менхира. Някога този грамаден каменен кръг бил ограден с окоп с диаметър повече от 
100 метра. Фактически той се състоял от множество отделни ями с насипи от двете му 
страни; вътрешният насип бил от едро натрошен варовик. Но най-загадъчни си 
оставали 50-те малки трапчинки, разположени равномерно по кръга, на разстояние 5 
метра една от друга, и запълнени с натрошен варовик. Кога са били построени и за 
какво са служели тези съоръжения?  

Археолозите дълго време не могат да дадат задоволителни отговори на тези 
въпроси. Повечето от тях предполагат, че комплексът Стоунхендж е бил изграден на 
три етапа през периода 1900 – 1600 година пр.н.е.  

В изследването на Стоунхендж решаващ е приносът на астронома Джералд Уайт 
Хоукинс, който през 60-те години на миналия век публикува една изключително 
интересна хипотеза за същността и предназначението на този загадъчен каменен 
комплекс. Като използува методите на археологията, геодезията, астрономията и 
радиовъглеродния метод за определяне на възрастта, Хоукинс твърди, че това 
удивително съоръжение по възраст не отстъпва на Хеопсовата пирамида. То е било не 
само място за ритуални церемонии и погребения, но и... каменна астрономическа 
обсерватория. С точност до ±1° дванадесет каменни „визьора” отбелязвали изгревите и 
залезите на Слънцето в дните на слънцестоене и равноденствие; други дванадесет 
блока с точност ±1,5° сочели точките на изгрева и залеза на Луната. А загадъчните 56 
трапчинки се оказали своеобразен календар на слънчевите и лунните затъмнения. 
 
1. Темата на текста е: 
А) загадъчните каменни постройки Стоунхендж 
Б) една интересна хипотеза за  предназначението на Стоунхендж  
В) „устройството” на Стоунхендж 
Г) изяществото на Стоунхендж 
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2. Кое твърдение е вярно според текста? 
А) Трийсетте вертикално забити в земята дялани камъка на Стоунхендж лежат върху 
каменни плочи, всяка от които тежи около 7 тона.  
Б) По време на лятното слънцестоене от източния край на Стоунхендж се вижда как 
Слънцето изгрява точно над менхира. 
В) Астрономът Джералд Уайт Хоукинс смята, че Стоунхендж е имал не само 
религиозно, но и научно предназначение. 
Г) Някои археолози предполагат, че Стоунхендж не отстъпва по възраст на Хеопсовата 
пирамида. 
 
3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 
А) Вертикално забитите дялани камъни на Стоунхендж са разположени в почти 
идеална окръжност.  
Б) Стоунхендж доказва сериозните астрономически познания на древните жители на 
Англия. 
В) Най-тежките каменни блокове на Стоунхендж са с тегло 500 тона. 
Г) Джералд Хоукинс използва методите на различни науки, за да определи възрастта на 
Стоунхендж. 
 
4. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.  
Според текста Стоунхендж е доказателство за сериозните познанията на древните 
хора в областта на: 
А) строителството 
Б) астрономията 
В) археологията 
Г) математиката 
 
5. Коя от думите/словосъчетанията е контекстов синоним на Стоунхендж? 
А) мегалитни постройки 
Б) каменна грамада 
В) кромлехи 
Г) каменен комплекс 
 
6. Избройте поне пет термина или терминологични съчетания, употребени в 
текста. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
7. Защо думите „врати” и „визьора”, употребени в текста, са оградени в кавички? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. С коя дума може да се замени подчертаното в текста съществително име 
хипотеза, без да се промени смисълът на изречението? 
А) хипноза 
Б) предположение 
В) статия 
Г) изследване 
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9. Във втория абзац на текста НЕ са използвани: 
А) глаголни форми в сегашно време 
Б) глаголни форми в бъдеще време 
В) преизказни глаголни форми  
Г) глаголни форми в минало свършено време 
  
10. Коя от думите НЕ е написана правилно? 
А) шестметров 
Б) 6-метров 
В) шест-метров 
Г) шестдесет и шест метров 
 
11. Колко пъти е използвана бройна форма за множествено число в първия абзац 
на текста? 
___________________________________________________________________________ 

 
12. В изречението Като използува методите на археологията, геодезията, 
астрономията и радиовъглеродния метод за определяне на възрастта, Хоукинс 
твърди, че това удивително съоръжение по възраст не отстъпва на Хеопсовата 
пирамида запетаите отделят: 
А) еднородни части и подчинително свързани прости изречения 
Б) обособени части и съчинително свързани прости изречения 
В) вметнати думи и изрази и подчинително свързани прости изречения 
Г) само съчинително свързани прости изречения 
 
13. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. 
Пунктуационният знак тире е използван в текста, за да означи: 
А) отделянето на две прости изречения в състава на сложното, тъй като едното от тях 
има обобщаващ характер, а другото го конкретизира 
Б) отделяне на изброяване след обобщаваща дума 
В) приблизителност 
Г) времеви интервал, тъй като са пропуснати предлози 
 
14. Препишете текста, като поправите граматичните, правописните и 
пунктуационните грешки. 

Посетителите често го забелязват първо от пътя. От магистрала А303, която 
небрежно минава почти през главния вход на паметника размазания образ на 
Стоунхендж изглежда като струпване на незначителни издатини насред просторната и 
монотонна равнина. Но дори и от тази непочтителна и бегла гледна точка, обемният 
силует е толкова категорично пра-исторически, че човек за миг изпитва осещането, че 
се е пренесъл във един изчезнал свят. 

Отблизо, насред бъркотията от счупени и цялостни блокове саоръжението 
продължава да изглежда по-малко спрямо собствената му репутация.  Но безспорно, 
хората, построили Стоунхендж, открили нещо непознато до този момент, натъкнали се 
на някаква истина, направили важна крачка напред – няма съмнение, че 
нарочноразположените по този начин камъни са изпълнени със значение. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
15. В коя от творбите липсва мотивът за надеждата? 
А) „Дервишово семе” 
Б) „Крадецът на праскови” 
В) „Потомка” 
Г) „Песен за човека” 
 
16. Кое НЕ е вярно за Омир? 
А) Продължител е на народните певци. 
Б) Има доказателства, че Омир не е съществувал. 
В) Творбите му са били образци за цялата антична литература. 
Г) Творбите му са лично творчество. 
 
17. Кое НЕ е вярно за митовете? 
А) Митовете са източник на сюжети за старогръцката литература. 
Б) За старите гърци митовете са начин за изразяване на отношението им към света. 
В) Митологичните герои се превръщат в модел за възприемане на света на човека и 
природата. 
Г) От създаването си митовете са се разпространявали както писмено, така и устно. 
 
18. Ахил е въплъщение на епическата представа за героя, защото________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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19. Открийте изразните средства (тропи и фигури), използвани в откъса от 
„Есенни мотиви” на Яворов, и дайте поне по един пример за всяко от тях. 

 
Денем призраци мъгливи, 
нощем тъмни тъмноти, 
пъплят облаци дъждливи 
в поднебесни висоти. 
........................................... 
и в гърди сърце унило 
сякаш мъртво – леденей... 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
20. Прочетете мисълта на Николай Хайтов и напишете есе на тема „Истинската 
литература”. 
„Ако литературата не крепи човешките надежди, тя не е литература.” 


