
1, 3апишете сбито и кратко (в резюме) съдържанието на текста.

Частни учители на 7-годиwния Алеко Константинов от 1870 г.са двама
бележити български общественици от епохата на Възраждането - Емануил К.

Васкидович от Мелник и Янко Мустаков от Трявна. И двамата са румънски
възпитаници - единият завършва Бейската академия в Букуреч+ а другият -
Букурещката консерватория,

Васкидович основава през 1815 г. в Свищов първото елино-6ългарско

училище в българските земи - това е днешното СОУ ,,Алеко Константинов". По-

късно организира и първата училищна библиотека в България, на която оставя

своите 800 тома литература. В училището през 1832 г. въвежда взаимоучителния

метод за обучение и в него се изучават граматика, аритметика и география.

Васкидович е главен учител в Свищов от 1815 до 1845 г., когато е уволнен под

натиск на гъркоманската партия в града. Връща се отново и учителства от 1854г,

до 1863г, Васкидович подпомага Неофит Бозвели да състави и издаде

,,Славенобългарское детеводство" в 1835 г. Автор е на 15 учебника и книги и на

една граматика на старогръцкия език.

Янко Мустаков - певец, композитор, педагог и хоров диригент, основава

първия български хор през 1868 г., който през 1934 г. приема неговото име.

Създава също първия сгрунен оркестър в Свищов. Хорът е пял при откриването

на Учредителното народно събрание през 1879г. Написва два марша по

стихотворенията ,,Царю, добре дошъл" на Иван Вазов и ,,На царя и на Русия" на

Петко Славейков. Благодарение на руския десант край Свищов на 16 юни L877 г.,

хорът му успява да ги изпълни пред самия руски цар.

Z, Прочетете двата откъса от,,Серафи м" и ,,Бай Ганьо в банята" и запишете в

съответните колони на таблицата изразите, с които са описани облеклата на

двамата герои - Серафим иБай Ганьо.

Сеоабчм Бай Пrньо

3. 3апишете значението на израза ,,по нашенски бяла"



Tekcm 1

EguH чуgноВаm чоВеlq Humo се/\янuц нumо epokgaHuH, gpuna8, оЬсан, ugеще ъм EHlo8omo

kафене u ca1.лcu EHlo, cegHaz, omnpeg kафенеmо на сянk4 не мо>kеше ga ?о познае kofl е. Посреg

дяmо В mая сmрашна >kee4 mоя човеk беше навляъrr gъпео зuмно палIпо, kamo noncko расо, на

a:ra6ama му беще нахлузено смачkано бомбе, а kpakama му бяха обуmu с rbp8yzru. Но наri-чесmо

оччmе на Еrrя се Връфа*а Върху палmоmо не непознаmuя: е9но Време mo ше е бuло сuвьо, ше

е бчло оm е9uн плащ но се?а нuшо не лuчеше - орьфано, рfr}нuцlено, наВре9 на9упчено, Ha8peg

Ърпено. И Meil<gy безброUнumе разночВеmнч kpbnku ваЕ-мноео се хВърrrяха В очu g8e-mpu мно-

,оЪо,r.rr1, Взеmч сяkаш om чЁм члч om наfi-проспrа абаuлепнаmu, kakmo 9о9е, с е9ър шеВ u

uзбелелu kовцч.
ЧоВеЬm goge на g8e-mpu kрачku u се спря. ТоU разбрц че EHlo не Mo>ke 9а zo познае, u мапkо

обчgен, . .rog,r**u Be*gu, леkо ycMuxHam, осmаВч се 9а 2О ?.t\egaEHlo u зачаkа. ToU беше мъР

ша6, 9ребеrr чоВеlg чзе56ен В оЪрпеноmо палmо kamo В пашkул. Ачцеmо плу беше сухо, черно с

prgk".,.pr, абраgьоччmе му, kamo у пчянчцumе rrлu у хора koumo пе са сu 9оспмu, бяха Влрk-

**u .r^*л.нч. Енlо проgыukаВаtuе 9а zo ?J\ege8mpeщerro, непознаmчяm се усмuхВаше поВече.

- Д бре, Серафчме, Tu лu cu? - uзВukа най-посЛе EHlo. - Ух, 9а me фutr з9раВе, 9а me фuU! Не

Moza ga me позная, бр....

- Аз съм, баU Еньо, аз. Наmурапен kamo >ku8... mъti ga се kake...

СпеgВаruuяm mekcm е ombc оm е9на оm наЕ-чзВесmнчmе mВорбu на бъurеарсkаmа лчmера-
mура,,Баii Ъньо". В поgзаеzrаВче аВmоръm A,reko КонсmанmчноВ опре9еrrя сВояmа kнчzа kamo
,,НеВерояmнч разkазu за eguн съВременен бъzrеарчн*. Ako Серафчм е ,,чуgноВаm чоВеlg нчmо
селянчн, Humo apa*gaHuH", mо ч Баr1 йньо е aepoti, korimo pkkuM е еВропеец но не съВсем.

Tekcm 2

- И mоВа беше ВъВ BueHa. Се9я cu е9на cympuH В kафенеmо, Merrgм, порьчал съм cu чаrj u
Взех ga преz\е9ам нащчmе бъz,.zарсku Весmнчцч. [...] Чеmа cu mak4 Ё*Ьrr сьм се, по е9но Време
kamo kpecнa на9 ухоmо Mu egнo: ,,Ооо!Щобър geH!" - u egнa поmна pka сzребчu gеснuцаmа мu.

Дuzам cu очumе: eguн шuроkопzrеuц чернооlg черноkос u gake черноkоJ< ?ocnoguн, със засуkа-

нч Mycmaku, със cýzrecmo лuце, с брьснаmа пончkнала браguuа облечен (В kak8o Muczrume?) В

peguнzom, не заkопчан, nog *uzremkama му g8a-mpu пръсmа черВен пояс, с бяzrа (по нашенсku
бяrrа) рчз4 без ВраmоВрьзkа, с черно, Hakpu8eHo kаrrпаче, с боmушu u egu}r Врачансkч басmон
nog мчlцнчuа. Мпаg чоВеk: 9а uмa, 9а uмa Hari-MHoeo mpugecem 2о9чнч.

- ИзВuнеmе, zocnoguHe - kазВам му аз със смuрено y,ryg8aHe, - а:} mIMaM ygo8ozrcm8uemo ga
1ltl ll<lзнаВам.

l(;l|<Bo? Не ме познаВаmе лч, kаiш? Ъ налч cu бъпеарuн?

- Бъпеарчн съм.

-Е?
-Е?
- Е хаri9е, cma8ari ga се разхоd<9аме. Kak8o ще kчснеш myka? Мен ме kазВаm йньо. СmаВаt!
Ьмаше Hpkga 9а мu kазВа че е Ъньо' 

Aoeho Консrпанmtlно:, шз,,Бай Ганьо 0 банпtпа',
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8. Свържете цитатите със съответното хиожествено изразно средство.
Ь) лъчезарен юноu,ла

Б) о zн ен о с в елпоусеlц ан е
В) улuцаmа мноzо2ласна
Г) хвърля оmблясък

1. метафора
2. епитет
3. хипербола
4. инверсия

9. Как разбирате израза mворческа мъка? Отговорете в 2 - 3 изречения.

10. Тълкувайте в 2 - 3 пзречения твърденпето, че dopa споменuлпе за не?о са
някак раdослпнu, празнuчна, Kalt o че варенu оm не?овоtпо обаяmепно юношеско
прасьсfпвuе.

11. Направете резюме на текста.

Прочетете текста п отговорете на въпросп от 12. до2!. включштелно.
А навън мъглата гъста тегне,
влачи своя плащ злокобно сив,
и всуе се мъчи да пробегне
остър писък на локомотив.

Мяркат се незнайни силуети,
идат странни - странни гинат пак:
електричен наниз морно свети,
през завесите от черен мрак.

И в мъглата жьлтопепелявц
в нейното зловещо празненство,
броди тежко, неспокойно плава
HrIKaKBo задгробно съще ство.

Той е - слепия старик се връIца,
с него натоварено дете,
потопени в хаоса намръщен,
бавно, бавно се рzвтапят те.

Братя мои, бедни мои братя -
пленници на орис вечна, зла -
ледно тегне и души мъглата, -
на живота сивата мъгJIа.

Теяськ звън като в сън над:rлеч прозвъни.
Полунощ ли е пак?
В уморения мрак
като копия златни пламтят светлини
и се губят по белия сняп
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Тесm 16

Струят се без ред бледожълти петна
от прозореца в скреж,
и - разкъсващ, зловеш
през стъкJIата процежда се плач на жена,
и горят и трептят свещ до свещ.

(Хрuсmо CMupHeHcKu,l,,, Зuмнu вечерu ")

12. Кое твърдение НЕ е вярно за жанра на лирическия цикъл?
А) Отделните лирически фрагменти образуват художествено единство.
Б) Лирическите произведения са обединени от обща тема.
В) Всяко отделно произведение има самостоятелно заглавие.
Г) Текстовете създават общ образ на света.

13. На какво НЕ е символ мъглата в rrЗимни вечери"?
А) на човешките копнежи В) на дематери:rлизиране на света
Б) на размити очертания Г) на непроглодност, нояснота

14. Кои цветове доминират в текста и какво внушават

15. Свържете цитатите с вярното твърдение според текста.
А) u всуе се мъчu da пробеzне/ осmър пu- 1. Животът на хората е нереzrлен.

сък на локол4оmuв 2. Звук на страдание, безпомощност.
Б)Тежък звън каmо в сън наdацеч проз- 3. Човешкият глас остава нечуt

вънu
В)през сmъlLцаmа процесюdа се ппач на

jceчa

1б. Свържете цитатите със съответните художествени изразнш средства.
А) И в мъелапа асълmопепелява 1. олицетворение
Б) хаоса налпръIцен 2. метафоричен епитет
В) каmо копuя злаmнu пламmяm свеmлuнu 3. символен образ
Г) Мяркаm се незнайнu сuлуеmu 4, сравнение

17. Кое твърдение НЕ е вярно за обитателите на града?
А) Те са най-уязвими. В) Самотни и страдацIи са.
Б) Отхвърлени са от обществото. Г) Спасени са от нещастието.

18. Тълкувайте в 2 - 3 изречения пространството на града според израза хаосьm
намръulен.

19. Как разбирате израза: броdа mеJкко, неспокойно плава/ някакво заdzробно
frulесmво? Отговорете в 2 - 3 изречения.

20. Кой мотив е въведен в текста с обръщенпето Браmя моu, беdна моu браmя?

21. Кой мотив НЕ е характерен за поемата?
А) безприютността на децата В) скиталчеството в лабиринта на града
Б) за революцията и справедливия свят Г) мъчителното съществуване
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