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РАБОТЕН ЛИСТ  

ПО ЛИТЕРАТУРА 

VII КЛАС (2 ЧАСА) 

 

Прочетете текста и историческия документ, за да изпълните задачи 1. до 15. 

включително. 

ИМЕННИКЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХАНОВЕ 
 Предполага се, че този уникален документ е съставен при основателя на българската 

държава хан Аспарух (681 – около 700 г.). Продължен по-късно (докъм 767 г.), той представя 

родословието на българските владетели, започвайки не особено основателно с хунския вожд 
Атила (Авитохол). Продължителността на неговото управление, както и това на наследника 

му Ерник, има явно легендарен характер. 

 Паметникът е бил съставен на гръцки език, като са запазени прабългарските названия 
на годините. Смята се, че летоброенето на прабългарите се е основавало на цикли от по 12 

лунни години, всяка от които е носела името на някое животно, например „шегор” (вол), 

„дилом” (змия) и т.н. „Именник на българските ханове” е достигнал до нас в преводи на 

църковнославянски език от ХVІ в., в които също са запазени прабългарските думи. 
 Първото родословие на българските владетели показва удивително чувство за 

династическа приемственост между старата прабългарска държава Волга („оттатък 

Дунава”) и новата прабългаро-славянска държава България („отсам Дунава”). 
 Изследователите на Именника откриват несъответствия и пропуски. За приемник на 

Телец е посочен Умор, който управлявал 40 дни. Но от надеждни извори се знае, че Телец е бил 

убит през 764 г. и е наследен от Сабин, зет на Кормисош. След няколко месеца той бил свален 
и на неговото място българите поставили Паган, който, след като отишъл в 

Константинопол, за да се опита да сключи мир с императора, бил свален от Умор, а след 

няколко седмици той на свой ред бил свален от Токту, който заедно с брат си Баян бил пленен 

и убит от византийците през 766 г. След това в България настанала анархия, докато на 
престола не се възкачил владетел с неизвестно потекло – Телериг. 

 

Първото родословие на българските владетели 

 

Име  Време на управление Произход  

Авитохол  - Дуло  

Ерник  -  Дуло  

Гостун  2 години Ерми  

Курт  60 години Дуло  

Безмер  3 години  Дуло  

Аспарух  61 години Дуло  

Тервел  21 години Дуло  

Севар  15 години Дуло  

Кормисош  17 години Вокил  

Винех  7 години Укил  

Телец  3 години Угаин  

Умор  40 дни Укил  

 

     (Източник: Уикипедия) 

1. Кое твърдение Е ВЯРНО, като се има предвид информацията от текста и от 

таблицата? 

 а) И текстът, и таблицата дават информация за продължителността на 

управлението на владетелите. 



 б) Текстът дава информация за съдържанието на важен исторически документ, а 

таблицата я допълва. 

 в) Нито едно от имената на български владетели, изброени в таблицата, не 

присъства в текста. 

 г) Информацията в таблицата напълно противоречи на информацията от текста. 

2. Кое твърдение Е ВЯРНО според информацията в текста? 

 а) „Именник на българските ханове” е написан на гръцки език през 16. век. 

 б) Думата „хан” не е използвана в текста на Именника. 

 в) Знае се, че Телец е бил убит през 766 г. 

 г) Именникът показва, че няма приемственост между старата и новата българска 

държава. 

3. Като имате предвид информацията в таблицата, кой български владетел е 

управлявал най-дълго? 

 а) Курт;  б) Тервел;  в) Аспарух;  г) Севар. 

4. Като имате предвид информацията в текста и таблицата, кое твърдение НЕ е 

вярно? 

 а) Летоброенето на прабългарите е на цикли от по 12 години според слънчевия 

календар. 

 б) Според Именника Атила и Аспарух са от един династичен род. 

 в) „Именник на българските ханове” е създаден по време и след управлението на 

Аспарух. 

 г) Хановете Токту и Телериг управляват след хан Умор. 

5. Коя от думите, употребени в текста, НЕ е синоним на „Именник на 

българските ханове”? 

 а) документ;  б) паметник;  в) летоброене; г) родословие. 

6. Като имате предвид информацията в таблицата, кое твърдение е вярно? 

 а) Кормисош принадлежи към рода Дуло. 

 б) Тервел и Гостун принадлежат към един род. 

 в) Аспарух управлява преди Курт. 

 г) Безмер управлява по-дълго от Умор. 

7. В текста думите „шегор” и „дилом” са поставени в кавичики, защото са: 

 а) с преносно значение; 

 б) цитирани прабългарски наименования; 

 в) цитирани чужди мисли; 

 г) приложения към собствени имена. 

8. С коя дума може да се замести подчертаното в текста прилагателно име 

удивително, без да се промени смисълът на изречението? 

 а) задоволително;    б) удовлетворително; 

 в) изумително;    г) сполучливо. 

9. По какъв начин е осъществена връзката между първия и втория абзац в 

текста? 

 а) с показателно местоимение;  б) с повторение; 

 в) с контекстов синоним;   г) с лично местоимение. 

10. Колко прости изречения са употребени в първия абзац от текста? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Прочетете първото изречение от текста и изпълнете задачи от 11. до 14. 

включително. 

 Предполага се, че този уникален документ е съставен при основателя на 

българската държава хан Аспарух (681 – около 700 г.). 



11. Колко предлога са употребени в изречението? 

 а) един;  б) два;  в) три;  г) четири. 

12. Изяснете функцията на запетаята в изречението. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

13. Какво местоимение е употребено в изречението? 

 а) лично местоимение;   б) показателно местоимение; 

 в) въпросително местоимение;  г) притежателно местоимение. 

14. Запишете причастието, употребено в изречението, и определете вида му. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

15. Като имате предвид информацията и от текста, и от таблицата запишете 

със свои думи поне два аргумента, които посочват, че „Именникът на българските 

ханове” е особено ценен исторически документ. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

16. Преобразувайте пряката реч в непряка, като спазите правилата за 

пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време. 

- Бръчков – каза Македонски, като се приближи. – Ставай да идем да пием кафе у 

Ламбри. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

17. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни, 

пунктуационни и граматични грешки. 

Учените от древна Гърция векове наред сабирали отделните геометрични факти 

извесни на вавилонците и египтяните. Допълвали ги, уточнявали ги, обобщавали ги, и 

ги развивали. Така стъпка по стъпка, се саздавала науката, която изучавала формите, 

размерите и взаимното положение на фигурите. Първото пълно научно изложение на 

Геометрията е направил Евклид, който е живял през ІІІ век преди новата ера в 

древногръцкият град Александрия. Геометрията, която и днес изучаваме в училище не 

се различава от описаната от Евклид. За това, тя се нарича Евклидова геометрия. 

(НЕ ПРЕПИСВАЙТЕ ТЕКСТА! РАБОТЕТЕ ВЪРХУ НЕГО!) 

18. Кое от изброените изразни средства липсва в стиховете: 

 Но кажи какво да правя, 

 кат си ме, майко, родила 

 със сърце мъжко, юнашко 

 а) реторично обръщение б) хипербола;  в) синекдоха;  г) епитет. 

19. Врагът в „Стани, стани, юнак балкански” е представен чрез символния 

образ на: 

 а) халата;  б) бурята;  в) змията;  г) дявола. 

20. Кое твърдение НЕ е вярно едновременно за Добри Чинтулов и за Христо 

Ботев? 

 а) Учили са в град Одеса.    б) Работили са като учители. 

 в) Творили са през Възраждането.   г) Загинали са в битка. 

21. От кое произведение е следният стих? 

 Догде е мъничка змията, елате да се съберем! 

 а) „Вятър ечи, Балкан стене”;   б) „На прощаване в 1868 г.”; 



 в) „Стани, стани, юнак балкански”;  г) „Отечество любезно...” 

22. На кой ред има ГРЕШНО твърдение за лирическия герой от „На 

прощаване в 1868 г.”? 

 а) Не желае да живее в страх и затова поема по пътя на борбата. 

 б) Избира изгнаничеството пред живота в робство. 

 в) Предпочита да загине на чужда земя, отколкото в родината. 

 г) Готов е на саможертва, за да защити всичко, което обича. 

23. Попълнете таблицата, като срещу всяко твърдение запишете заглавието на 

творбата, за която се отнася. 

а) Лирическият говорител ту се обръща към своите 

„братя” във второ лице („събуди се”, „вижте”), ту 

говори в първо лице („ний”). 

 

б) Образът на героя юнак е основен и е изграден без 

опозиция с врага поробител. 

 

в) Представена е хронологията на българската 

историческа съдба – преживените страдания, 

многовековната пасивност, готовността за бой, 

мечтаната картина на предстоящата победа. 

 

г) Тръбният зов на юнака е знак за преодоляно робско 

мълчание. 

 

 24. Попълнете таблицата, като срещу всяко твърдение запишете името на 

автора, за когото се отнася. 

а) Ключова опозиция в творчеството му е „сън – 

пробуждане”. 
 

б) Определян е като първият български революционен 

поет. 
 

в) Записва се в четата на Жельо войвода.  

г) Важно място в творчеството му заемат мотивите за 

пътя и песента. 

 

25. Запишете с две-три изречения какво внушават стиховете от Ботевата 

творба „На прощаване в 1868 г.”: 

 ...кат си ме, майко, родила 

 със сърце мъжко, юнашко... 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

26. Прочетете текста и го преразкажете от името на Савичката. 

 
АКО ТИ СТАНЕШ КУЧЕ 

АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ 

       Под стряхата на сянка лежеше старото овчарско куче Караман. То дремеше, надвито 
старческа немощ. Очите му излъчваха тиха жалост. Някога Караман ходеше подир стадото на 

дядо Радой. Вардеше овцете, гонеше вълците, които зиме обикаляха кошарата, давеше зайци и 

яребици. А сега почиваше под стряхата, прозяваше се с широко отворени уста и полека 

гаснеше. Ако баба Радойковица се досетеше да му хвърли корица хляб – започваше да я 
гложди. А когато старата жена, залисана в работа, го забравяше, то тръгваше подир децата и 

обираше трохите от порязаниците им. 

Беше горещ летен ден. Навън играеха двете дядови Радоеви внучета: Савичката и Горан. По 
стълбата от къщи слезе най-малкото им братче Петърчо. То държеше в лявата си ръка един 

комат хляб, а в дясната – бучка сирене. Щом го съзря, Караман, който от заранта не беше 



хапвал нищо, стана и тръгна подире му. Петърчо се наведе, взе от земята едно камъче и го 

хвърли. Старото куче помисли, че е хляб, отвори уста и налапа камъчето. 

Петърчо изкрещя: 
- Елате тука да видите Караман как яде камъни! 

Савичката и Горан оставиха играта. Като видяха как беззъбото куче гложди камъчето, рипнаха 

от радост. Савичката се покатери върху хамбара, измъкна една счупена керемида и я мушна под 
носа на кучето: 

- Дръж, Карамане, хапни си малко и от тази керемида! 

Кучето подуши керемидата и като разбра, че го лъжат, оскърби се и тръгна с наведена глава 

към стряхата. Очите на Савичката светнаха. 
- Хайде да му вържем една тенекия на опашката? Искате ли? 

Измъкна една ръждива газена тенекия и я върза на Карамановата опашка. Кучето мръдна и 

тенекето задрънка подире му. Уплашен и разтревожен, Караман се втурна в градината и се 
мушна под дръвника. Притихна. Савичката и братчето му примряха от смях. 

      - Какво направихте с кучето бре, проклетници! – развика се баба Радойковица и погна 

децата с ръжена. Трите момчета изскочиха на пътя и слязоха към реката. Вечерта се върнаха 
уморени от лудории. Хапнаха и се мушнаха под чергата. Преди да заспят, Савичката рече: 

- Горане, дай си ухото да ти кажа нещо. 

Горан си подаде топлото ухо. 

- Утре ще заведем Караман на реката да го удавим, искаш ли? 
- Искам – прошепна сънено Горан и затвори очи. Савичката прегърна Петърчо и също 

заспа. Щом паднаха клепките му, изведнъж усети, че нещо му расте отзад. Какво ли е туй 

нещо? – рече учуден малкият юнак и напипа една голяма рунтава опашка. Погледна ръката си – 
не е ръка, а кучешка лапа. Пипна ушите си – покрити с косми. Отиде към огледалото и се 

огледа: напреде му се озъби една кучешка муцуна. Бре, гледа: Горан и Петърчо играят на копче.  

- Карамане – викна Петърчо, - ти пак дойде, керемида ли искаш? 

- Аз не съм Караман, не видите ли, че съм вашето братче Савичката. 
     Ала децата не разбраха нищо от кучия му лай. Петърчо предложи: 

- Хайде да му вържем пак вчерашната тенекия. 

- Моля ти се, Петърчо, недей! – затрепера Савичката и се мушна под дръвника. Тогава 
Горан го хвана за опашката и го изтегли навън, а Петърчо му върза тенекето. Савичката хукна и 

тенекето задрънча подире му. Всичките деца от махалата изскочиха на пътя и се развикаха: 

- Уха-ха-ха! Дръжте го! 
      Савичката тичаше с всичката си сила и сърцето му биеше до пукване. Когато стигна моста, 

не мина отвъд, ами се мушна сред върбалака – да се потули някъде. Но тенекето се заплете 

между клоните на една отсечена върба и Савичката се спря. Почна да тегли опашката си и 

жално заквича. Запъхтени, пристигнаха децата. Едно го хвана за опашката, друго – за ушите. 
- Не бой се! – викна едно. – Туй куче не може да хапе, защото няма зъби. Донесете един 

голям камък! 

- Защо ти е камък? – запитаха другите деца. 
- Ще му вържем камъка на шията и ще го хвърлим от моста в дълбокия вир – да го 

удавим! 

- Хайде! – закрещяха децата наоколо. 
- Моля ви се, не ме давете! Аз не съм куче. Аз съм момче – залая Савичката. 

- Я го гледай ти – почна да лае! – разсърди се едно момче и върза на шията му тежък 

камък. Повлякоха Савичката към моста. Надвесиха го над дълбокия вир. 

- Олеле! – изпища той и се стресна. Отвори очите си. Гледа – над него стои баба му, а 
през прозореца свети месечината. 

- Защо викаш насън, Савенце? 

- Давят ме. 
- Никой не те дави, хайде спи, бабиното, че още не е огряла Квачката. 

     Момчето се мушна под чергата и пак заспа.  

     А на другия ден, когато Петърчо посегна да хвърли пак едно камъче на Караман, Савичката 

го удари по ръката. 


