ТЕСТ “НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”
1. Кое от следните твърдения се отнася за заглавието на Вазовата повест
"Немили-недраги":
а) подобно на Ботевото стихотворение "На прощаване" то характеризира
емигрантската съдба.
б) пресъздава обществената оценка за хъшовете след освобождението.
в) синтезира мисленето на чужденците за българските емигранти.
г) изразява самооценката на хъшовете.
2. Кои от изброените чувства най-всеобхватно характеризират духовния свят на
българския хъш:
а) свободолюбие и омраза към поробителя
б) самосъжаление и надежда за идните поколения
в) родолюбие и жертвоготовност
г) недоволство от настоящето и носталгия по миналото
3. Кой от изброените герои на повестта e наречен от автора "мечтател, идеалист
и ветреник".
а) Македонски
б) Бръчков
в) Хаджият
г) Попчето
4. Кой от следните
мъченичество:
а) Бръчков
б) Македонски
в) Владиков
г) Странджата

герои

е

най-цялостно

въплъщение

на

хъшовското

5. Кое от следните качества на Македонски се представя най-ярко, когато той
преминава Дунава:
а) прозорливост
б) невъздържаност
в) дързост
г) жертвоготовност
6. Кое от следните твърдения определя най-точно въздействието на Странджата
върху хъшовете:
а) обединява ги и повдига духа им
б) призовава ги към съпротива срещу поробителя
в) убеждава ги в необходимостта от емоционално освобождение
г) засрамва ги, като осъжда техните раздори
7. Хъшовете понасят несгодите и лишенията, защото:
а) презират поробителя
б) служат на своя идеал
в) се стремят да оцелеят
г) нямат поминък в родината си
8. Кое от следните състояния на духа е напълно непознато за Македонски:
а) себелюбие
б) авантюризъм
в) властолюбие
г) малодушие
9. Кое от следните съществителни е най-подходящо за вписване на твърдението
"Кръчмата на Странджата е...за хъшовете"
а) убежище
б) свърталище
в) рай
г) крепост

10. Кой от изброените изрази най-точно допълва твърдението "Повестта
"Немили-недраги"
е
израз
на
Вазовата
.....националните
ценности
в
следосвобожденска България:
а) гордост от
б) тревога за
в) признателност към
г) почит към
11. С кой от следните редове не можем да продължим твърдението описанието:
"Той имаше лице сухо, длъгнесто, жълтеникаво" внушава:
а) мъченичество
б) физическа немощ
в) слабост
г) строгост
12. В откъса "Оня, който разказваше, беше един висок мъж с дребно и надупчено
от шарката лице, с дълги сиви мустаци и лукави дръзки очи. Той носеше едно
огромно извехтяло и без копчета палто и громкото име...." е изпуснато името на:
а) Бръчков
б) Владиков
в) Хаджият
г) Македонски
13. Кое от изброените определения е най-подходящо за твърдението "Браила е....
към хъшовете":
a) агресивна
б) враждебна
в) добронамерена
г) гостоприемна
14. С кой от следните редове не може да бъде продължено твърдението "В
чуждата страна хъшовете живеят.... ":
а) свободно
б) щастливо
в) тежко
г) мизерно
15. С кой от следните редове не може да бъде продължено твърдението "Речта
на Странджата... ":
а) извисява
б) сплотява
в) разколебава
г) въодушевява
16. Думите на Странджата "Ах, сладка е смъртта за отечеството!" не изразяват:
а) родолюбие
б) себеотрицание
в) саможертвена преданост на националноосвободителния идеал
г) възторг от героизма на другарите му
17. Зимният пейзаж в Х глава подчертава:
а) красотата на природата
б) смелостта на Македонски
в) безпощадността на Македонски
г) хъшовския стремеж към свобода
18. С кой от следните редове не може да се продължи твърдението "Смъртта на
Бръчков е.... ":
а) героична
б) в контраст с романтичната му природа
в) смела
г) в името на националноосвободителната идея
19. С коя от изброените думи твърдението "Вазов е ........ на хъшовете" ще е
вярно и точно:
а) съмишленик
б) опонент
в) последовател
г) изследовател
20. С кой от следните редове не може да се продължи твърдението
повестта "Немили-недраги" е.... ":
а) да се съхрани паметта за делото на българските хъшове
б) да се събуди уважение към подвига на борците за свобода
в) да документира важен момент от живота на автора
г) да провокира родолюбието на следосвобожденския човек
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