ЛИТЕРАТУРЕН ТЕСТ
ДРЕВНОГРЪЦКИ, БИБЛЕЙСКИ, СКАНДИНАВСКИ И АРМЕНСКИ МИТОВЕ
1. Сборът от митовете на дадена общност се нарича:
а) литература;
в) митология;
б) епос;
г) драма.
2. Според древногръцкия мит за Сътворението всичко на този свят е произлязло от
тъмната безгранична бездна, наречена:
а) Гея;
в) Уран;
б)Хаос;
г) Космос.
3. Хестия, Деметра, Хера, Плутон, Посейдон и Зевс са деца на:
а) Уран и Гея;
в) Рея и Кронос;
б) Адам и Ева;
г) Вахагн и Астхи.
4. Върховният бог в старогръцката митология, владетел на света, „баща на хората
и боговете", бог на небето, дъжда, закона, реда и справедливостта се нарича:
а) Уран;
в) Посейдон;
б)3евс;
г) Аполон.
5. Гръцката богиня на мъдростта, войната, изкуствата и занаятите се нарича:
а) Диана;
в) Деметра;
б) Афродита;
г) Атина.
6. Кой е куцият бог на огъня и на коваческото изкуство в древногръцката
митология?
а) Хефест;
в) Хермес;
б) Арес;
г) Хадес.
7. В кой ред откривате най-подходящите определения за върховния бог в
арменската митология Вахагн?
а) хитър, остроумен, находчив;
в) кръвопиец, жесток, зъл;
б) силен, красив и непобедим;
г) скромен, тих, покорен.
8. Как се нарича реката, в която според арменската митология се къпе красивата
Астхи, бъдещата жена на бог Вахагн?
а) Нил;
в) Ефрат;
б)Темза;
г) Рейн.
9. Вахагн, умен и ловък воин, повежда страховита битка:
а) със самовилите;
в)с титаните;
б) с вишабите;
г)с циклопите.
10. „Едите" са:
а) поетически преразказани скандинавски митове, писани само няколко века след
християнизацията на Севера;
б) арменски митологични текстове;
в) Библейски текстове, станали популярни по време на християнизацията на се-верните
народи;
г) прозаически текстове от българската митология.
11. В скандинавската митология Земята (Митгард) е сътворена от тялото на:
а) Один;
в) Вили;
б) Имир;
г) Бури.
12. В основата на вярванията на скандинавските народи стои Дървото на света,
което представлява:
а) дъб, в клоните на който се намира царството на Сатаната;
б) върба, която олицетворява красотата на земния живот;
в) исполински ясен, чиито клони, стъбло и корени олицетворяват деветте царства,
обитавани от боговете, хората и другите същества;
г) бук, в чиито корени се намира градът на светлите елфи.
13. Върховният бог в скандинавската митология е:
а) Один;
в) Зевс;
б) Имир;
г) Вахагн.

14. Богът Один успява да прозре цялата истина за света, докато:
а) препускал по безлюдната земя с осмокракия си кон Слейпнир;
б) се любувал на веселите военни игри в рицарската зала;
в) разговарял с двата си черни гарвана - Хугин и Мунин;
г) виси в магически екстаз на клоните на световното дърво.
15. Руните били открити от:
а) Зевс;
б) Имир;

в) Один;
г) Аск.

16. На коя митология принадлежи текстът:
„ След като сътворили света, Один и братята му решили да го населят. На брега видели две
дървета - ясен и елха. Отсекли ги и от ясена направили мъж, а от елхата - жена. Един от
боговете им вдъхнал живот, другият им дал разум, а третият - кръв. Така се появили първите
хора - мъжът Аск и жената Ембла."
а) скандинавската;
в) българската;
б) арменската;
г) древногръцката.
17. Великаните, джуджетата и елфите са персонажи от митологията на:
а) скандинавските народи;
в) българите;
б) арменците;
г) древните гърци.
18. Откъс от кой мит е посоченият текст?
„ В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безводна и пуста; тъмнина се
разстилаше над бездната и дух Божий се носеше над водата ".
а) митът за сътворението на скандинавските народи;
б) митът за създаването на държавата Хайастанс;
в) митът за Прометей;
г) библейският мит за сътворението.
19. В Библията пише, че през Шестия творчески ден Господ създава:
а) растенията;
в) животните;
б) човека;
г) небесните светила.
20. Кои от действията НЕ са характерни за драконите от арменската митология?
а) пращат на земята гръмотевични бури;
в) носят бедствия, нещастия и страдания;
б) предизвикват слънчеви затъмнения;
г) живеят под земята.

