
ТЕСТ 

Старобългарска литература 
(обобщение) 

Етимологията (произход  на „книга” е много неясна, но изглежда, 
води към източен прабългарски корен. До VIII и IX в. Книгата вече е 
изминала твърде дълъг път-след като е имала вид на глинени 
плочки, дъсчици, таблички, свитъци и т.н, тя получава още от края 
на античността формата на кодекс, т.е  своя съвременен вид . 
Кодексът съдържа листове,  изрязани в правоъгълна форма, и е 
съставен от различен брой тетради(коли),зашити една към друга и 
подвързани. Изработването на книгата във вид на кодекс е 
характерно  за Средновековието, така както папирусните свитуци 
отличават културата на Стария свят. През IX век книгата във формата 
на свитък е почти изчезнала, тъй както е на изчезване и материалът, 
подходящ за свитък-папирусът. (...) Единствен материал за 
създаване бна книги от IX век нататък-чак до XIII век-в България е 
пераментът,  т.е. обработената животинска кожа. Пергаментът е 
издръжлив и гъвкав, той може да се изрязва във формата на лист и 
това го прави особено удобен за писане на кодекси.  

Климентина Иванова 

 

1. Коя е темата на текста? 

А) История на книгата 

Б) Средновековните кодекси 

В) Книгата в България 



Г) Папируси и пергаменти 

2. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Кодексът е във вид на свитък 

Б) Пергаментът се изработва от кожа 

В) По време на античността книгите са се пишели на пергамент  

Г) Историята на българската книга  започва през VIII век 

3. Тексът е характерен за общуването в: 

А) институционалната сфера 

Б) медийната сфера 

В)  сферата на изкуството 

Г) научната сфера 

4. Кое твърдение Не е вярно според текста?  

А) Кодексът е съставен от различен брой тетради (коли)  

Б) През Средновековието папирусите са почти изчезнали 

В) Етимологията на думата „книга” идва от праславянски 

Г) Листовете на кодекса се изразяват от специално обработена кожа 

5. Как са свързани първото и второто изречение от текста? 

А) чрез лексикално повторение  

Б) чревз лично местоимение  

В) чрез показателно местоимение  

Г) чрез контекстов синоним 



6.Кое от посочените твърдения Не се отнася за средновековната представа 
за света? 

А) светът е човешко творение 

Б) характеристика  на света е неговата йерархичност  

В)земният свят е огледално отражение  на небесния 

Г)светът е творение,което показва мощта на Бога 

7. Кой от посочените жанрове е характерен за средновековната литература? 

А) трагедия 

Б) житие 

В) комедия 

Г) елегия 

8.Определете според жанровото деление: култува/извънкултува и 
официална/неофициална литература-какъв е жанрът на „Пространното 
житие на Кирил”. 

.....................................................................................................................................

................................. 

9. Посочете кое от  посочените  твърдения е вярно? 

А) Константин Философ участва в мисии по поръка на българския княз Борис I 

Б) Константин Философ е монашеското име на един от Солунските братя 

В) Константин Кирил Философ умира преди брат си Методий и е погребан в 
Рим 

Г)”Пространното житие на Кирил” е създадено по време на Втората българска 
държава 



10.В „Пространното житие на Кирил” архетипът, с който е сравнен 
житийния (агиографски) герой, е на : 

А) апостол 

Б) мъченик 

В)отшелник 

Г)богомил 

11.Срещу кое от твърдение на триезичниците се противопоставя Константин 
Философ? 

А) че светът е Божие творение 

Б) че божието слово може да звучи само на латински,гръцкини еврейски 

В) че азбуката се състои от прекалено много букви 

Г) че провежда политиката на Византия 

12.Кое от събитията НЕ  се свързва със Златния век? 

А) възкачването на Симеон на престола  

Б) Търновската книжовна школа 

В) създаването на културни средища в Преслав и Охрид 

Г) дейността на Кирило-Методиевите ученици 

13.В кой ред всички изброени са Кирило-Методиеви ученици? 

А) Черноризец Храбър, Константин Преславски, Климент Охридски 

Б) поп Богомил, Наум, Ангеларий 

В) Черноризец Храбър, Йоан Екзарх, Наум 

Г) Климент Охридски ,Горазд, Ангеларий 

14.Посочете вярното за „Проглас към евангелието”: 



А) принадлежи към химнографската лирика 

Б) словото е осмислено като дар божи и път към спасение 

В) автор на текста е Йоан Екзарх 

Г) стихотворението има акростих 

15.Свържете произведение и жанр. 

А) „Шестоднев”                           1) Полемично слово 

Б) „Азбучна молитва”                                                        2) апокриф 

В) „ За буквите”                                                                   3) декламационна лирика 

Г) „Ходене на Богородица по мъките                           4) философка проза 

16. Какво означава акростих? 

.....................................................................................................................................

.......................................... 

17.Посочете произведението и автора на текст от старобългарската 
литература, в което има описание на Симеоновия дворец. 

.....................................................................................................................................

.................................................. 

18.От кое произведение е откъсът? 

Знам, законът твой е жив светилник 

И в пътеки светлина нетленна 

Към евангелския дар възжаждан 

Литна днес и славянското племе 

Милостта на краста твой да търси  

19. Кое от посочените обвинения НЕ  оборва Чернозирец Храбър? 



А) защо се пише на глаголица, а не на кирилица 

Б) защо броят на славянските букви е 38 

В) защо са нужни славянските книги 

Г) славянските книги са дело на човек, а не на Божие творение 

20. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно: 

А) Черноризец Храбър е литературен псевдоним 

Б) най-вероятно „За буквите” е създадено по време на Златния век 

В) текстът принадлежи към апокрифната литература 

Г) текстът съчетава в себе си особеностите на апологията и полемиката  

21. За чии възгледи се отнася цитираният текст? 

„Моят отец го преобрази поради неговото високомерие: светлината му бе 
отнета,лицето му стана на цвят като разтопено желязо и се уподоби изцяло а 
човешко лице. С опашката си той (Сатаната) повлече третината божи ангели” 

.....................................................................................................................................

............................ 

22. „Беседа против богомилите” е създадена през” 

А) 8 век 

Б) 10 век 

В) 9 век 

Г)14 век 

23. Посочете вярното за апокрифите” 

А) те имат светски характер 

Б) голяма част от тях са създадени през античността 



В) апокрифите предлагат алтернативни версии на ключови библейски 
разкази 

Г) повечето са стихотворни творби 

24. Кое от посочените произведения е апокриф? 

А) „Ходене на Богородица по мъките” 

Б) „Стохотворна похвала на цар Симеон” 

В) „Азбучна молитва” 

Г) „ Беседа против богомилите” 

25. Посочете през коя година 

А)най-вероятно е създадена глаголицата? 

Б) идват Кирило-Методиевите ученици в България? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ    

1-а;  2-б; 3-г; 4-в; 5-а; 6-а; 7-б; 8-официална, култува; 9-в; 10-а; 11-б; 12-б; 13-г; 
14-б; 15-а 4, б 3,в 1, г 2;    16. Широко разпространена стихотворна форма, при 
която началните букви на всеки стих образуват дума, израз съобразно  
практическото предназначение на стихотворението. 

17 „Шестоднев” – Йоан Екзарх ; 18 „Азбучна молитва” ; 19- а; 20-в; 21- на 
богомилите; 22-б; 23-в;24-а;25-А)862-863 г. ,  Б)886г.  


