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РАБОТЕН ЛИСТ  

ПО ЛИТЕРАТУРА  

VII КЛАС 

„На прощаване в 1868г.“ 

Христо Ботев 

1. „На прощаване“ е: 

а) елегия    б) ода   в) стихотворение    г) балада 

2. Повод за написването на стихотворението е: 

а) заминаването на поета в Одеса 

б) намерението на Ботев да премине Дунав с четата на Желю войвода 

в) участието на Ботев в четата на Стефан Караджа 

г) превземането на кораба „Радецки“ 

3. Основната тема в стихотворението е: 

а) темата за желанието на бунтовника да отмъщава 

б) темата за нравствения избор на бореца 

в) темата за майчината обич 

г) темата за прошката 

4. Многократните обръщения към майката в стихотворението : 

а) внушават идеята за мъката на сина от раздялата с родината 

б) засилват изповедното звучене на творбата 

в) подчертават несломимия дух на майката 

г) свидетелстват за колебание у героя 

5. Първата композиционна част в „На прощаване“ е : 

а) картината на смъртта 

б) лирическо отстъпление 

в) картината на победното завръщане 

г) лирическо встъпление 

6. Героят на Ботев НЕ се характеризира с : 

а) увереност в своя избор 

б) робско примирение 

в) непримиримост 

г) решимост 

7. Ботев поставя на преден план картината на смъртта, защото: 

а) вижда живота в черни краски 

б) смъртта е по – вероятният изход от битката 

в) цели да я противопостави на живота 

г) героят е разколебан в избора си 

8. Как НЕ назовава пряко себе си лирическият Аз в стихотворението“  

а) юнак 

б) сиромах 



в) хайдутин 

г) бунтовник 

9. Кое е лексикалното значение на подчертаната дума в израза „левове златни“? 

а) левове    б) златни пари    в) лъвове    г) значки 

10. Какво се назовава чрез изразното средство „бащино ми огнище“? 

а) родния дом 

б) готварна 

в) семейство 

г) стаята, в която всички се събират 

11. Кое твърдение е вярно за изразното средство „черни чернеят“? 

а) Думите изграждат контрастен израз 

б) Изградено е от еднокоренни думи 

в) Съчетание на синоними 

г) Представлява натрупване на еднородни думи 

12. Какво е значението на израза „пък каквото сабя покаже“? 

а) Каквото желая, каквото ми харесва. 

б) Необмислено, прибързано, без да мисля. 

в) Каквото се случи, какъвто ми е късметът. 

г) Търпя, понасям неприятности, за които съм си виновен. 

13. Кои са липсващите думи в цитата ? 

  … по таз тежка чужбина – 

  да хгходим, да се скитаме 

……………………………….. 

а) немили, недраги, лклети 

б) немили, клети, недраги 

в) клети, немили , недраги 

г) клети, недраги, немили 

14. Бунтовникът иска прошка от майка си, защото: 

а) е съгрешил 

б) поема по съдбовен път 

в) обича майка си  

г) иска да се пречисти от греховете си 

 

 


