
РАБОТЕН ЛИСТ 

ПО ЛИТЕРАТУРА 

V клас 

„Хайдути“ 

(Христо Ботев) 

1. Творбата „Хайдути“ е: 

А) поема 

Б) стихотворение 

В) народна песен 

Г) балада 

2. Защо Чавдар НЕ иска да остане при вуйчо си? 

А) защото работата в дома на вуйчото е непосилна за него 

Б) защото не може да търпи достойнството му да бъде накърнено 

В) защото не желае да бъде далече от майка си 

Г) защото предпочита да учи и да играе на воля 

3. Каква съдба предрича вуйчото за своя племенник? 

А) Смята, че Чавдар е мързелив и няма да може да си изкарва прехраната. 

Б) Предрича, че племенникът му ще стане разбойник и ще лежи в затвора. 

В) Мисли, че момчето е смело и го очаква славно бъдеще. 

Г) Намира Чавдар за много умен и смята, че ще стане учен човек. 

4. Какво чувство/какви чувства НЕ изпитва Чавдар в дома на вуйчо си? 

А) срам, че е слуга, докато баща му е славен войвода 

Б) нетърпимост към потисничеството и несправедливостта 

В) отчаяние и безсилие да промени живота си 

Г) обида и огорчение заради присмеха на другите хора 

5. Какъв съвет дава майката на своя син? 

А) да стане хайдутин като баща си 

Б) да работи, за да спечели много пари 

В) да остане при нея и да се грижи за дома 

Г) да отиде далече, за да се изучи 

6. Кой от изразите НЕ е в преносно значение? 

А) „глас имам меден загорски“ 

Б) „крило бе Чавдар войвода“ 

В) „и страшен беше хайдутин“ 

Г) „тез тежки думи отровни“ 

7. Кое твърдение НЕ е вярно според съдържанието на творбата? 

А) Чавдар е прочут войвода на голяма хайдушка дружина. 

Б) Песента за Чавдар обхваща цялото родно пространство. 

В) Песента е средство да се съхрани паметта за героите. 

Г) Преживяванията на майката и сина са противоположни. 

8. Кои думи, изречени от Чавдар, майка му определя като „лоши“? 

А) „Проклет бил човек вуйка ми!“ 

Б) „При татка искам да ида (...)“ 

 



В) „Що си ме, майко, продала (...)“ 

Г) „Яли ги свраки и псета!“ 

9. Каква е основната идея на творбата? 

А) за силата на майчината любов, която поставя живота на чедото над всичко 

Б) за изкуството, което обезсмъртява храбростта и подвига на героите 

В) за синовната привързаност, признателност и отговорност 

Г) за непримиримия човешки дух, който избира свободата пред сигурността 

10. Какво изразно средство е употребено в следния цитат: 

какви е деца раждала, 

раждала, ражда и сега 

българска майка юнашка; 

какви е момци хранила, 

хранила, храни и днеска 

нашата земя хубава! 

А) епитет 

Б) хипербола 

В) повторение 

Г) противопоставяне 

 


