ТЕСТ “ПО ЖИЦАТА”
1. “По жицата” е:
а) повест
б) новела
в) пътепис
г) разказ
2. В “По жицата” се говори за:
а) човешката доброта
б) борбата между доброто и злото
в) разтърсваща човешка трагедия
г) покосени човешки надежди
3. Кой от следните моменти може да се определи като кулминация в сюжета на
разказа “По жицата”?
а) Гунчо разказва за починалите си деца
б) Гунчо пита за бялата лястовичка
в) Моканина уверява Нонка, че е видял бялата лястовичка
г) Моканина изпраща семейството на Гунчо
4. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението?
Разказът “По жицата”:
а) разкрива състраданието и благородството на българина
б) изгражда представа за турското робство
в) звучи тържествено-оптимистично
г) заклеймява предателството
5. Словосъчетанието “бяла лястовица” е:
а) символ
б) алегория
в) олицетворение
г) метафора
6. Словосъчетанието “червен елек” е художествен детайл показващ, че Гунчо е:
а) непознат
б) чуждоземец
в) облечен в неподходящи дрехи
г) беден
7. “По жицата” за първи път е поместен в:
а) сп. “Звено”
б) сборника “Вечери в Антоимовския хан”
в) сборника “Старопланински легенди”
г) сп. “Знание”
8. Йордан Йовков е роден в:
а) София
б) с. Жеравна
в) с. Чифитхьой (днешно Йовково)
г) Свищов
9.Моканина е:
а) обущар
б) овчар
в) въглищар
г) рибар
10. Защо Моканина казва “все по теля, все по теля...”?
а) за да внуши надежда на семейството, че ще срещнат бялата лястовичка
б) живота продължава
в) за да бъде по-убедителен
г) за да се отърве от семейството

11. Спуснатите краища на черния чумбер на майката са символ на:
а) бедност
б) смърт
в) занемареност
г) несломима мъка
12. Изразът “очите му са още млади, още млади и усмихнати” показва:
а) че момичето е здраво и щастливо
б) че момичето е весело
в) че в момичето е останало капка живот
г) душата на Нонка все още не е победена от страдание и страх
13. Кое от следните произведения не е от Йовков?
а) “Приключенията на Гороломов”
б) “Албена”
в) “Боряна”
г) “В полите на Витоша”
14. Изразът “и на мравята път струва” означава, че героят:
а) много внимава като ходи
б) е много добър човек
в) много е страхлив
г) много е предпазлив
15. Заключителният възглас на Моканина “Боже, колко мъка има на тоя свят,
боже!” дава израз на:
а) вярата му в Бога
б) укора му към Бога
в) молбата му за помощ към Бога
г) дълбоката му човешка мъка
16. Нонка е името на:
а) майката на болното момиче
б) болното момиче
в)жената на Моканина
г) приятелка на семейството
17. В кой ред има грешка?
а) “лицето му беше като восък” - Нонка
б) “стисна очи и заплака” - майката на болното момиче
в) “но че е сиромах и като че ли сиромах се е родил и това си личеше” - Моканина
г) “ръцете му трепереха докато свиваше цигарата” - Гунчо
18. Кой казва репликата: “Сегашните ергени тъй са - богати жени търсят.”
а) Пеньо и Никола Сидеровите
б) Кумица Стоеница
в) Гунчо
г) Моканина
19. Името Нонка на румънски означава?
а) любов
б) надежда
в) майчица
г) вяра
20.На колко години е Нонка?
а) на 15
б) почти на 20
в) тя е стара жена
г) в текста не е казано на колко години е тя

ТЕСТ “ПО ЖИЦАТА”, ОТГОВОРИ
1. “По жицата” е:
а) повест
б) новела
в) пътепис
г) разказ
2. В “По жицата” се говори за:
а) човешката доброта
б) борбата между доброто и злото
в) разтърсваща човешка трагедия
г) покосени човешки надежди
3. Кой от следните моменти може да се определи като кулминация в сюжета на
разказа “По жицата”?
а) Гунчо разказва за починалите си деца
б) Гунчо пита за бялата лястовичка
в) Моканина уверява Нонка, че е видял бялата лястовичка
г) Моканина изпраща семейството на Гунчо
4. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението?
Разказът “По жицата”:
а) разкрива състраданието и благородството на българина
б) изгражда представа за турското робство
в) звучи тържествено-оптимистично
г) заклеймява предателството
5. Словосъчетанието “бяла лястовица” е:
а) символ
б) алегория
в) олицетворение
г) метафора
6. Словосъчетанието “червен елек” е художествен детайл показващ, че Гунчо е:
а) непознат
б) чуждоземец
в) облечен в неподходящи дрехи
г) беден
7. “По жицата” за първи път е поместен в:
а) сп. “Звено”
б) сборника “Вечери в Антоимовския хан”
в) сборника “Старопланински легенди”
г) сп. “Знание”
8. Йордан Йовков е роден в:
а) София
б) с. Жеравна
в) с. Чифитхьой (днешно Йовково)
г) Свищов
9.Моканина е:
а) обущар
б) овчар
в) въглищар
г) рибар
10. Защо Моканина казва “все по теля, все по теля...”?
а) за да внуши надежда на семейството, че ще срещнат бялата лястовичка
б) живота продължава
в) за да бъде по-убедителен
г) за да се отърве от семейството

11. Спуснатите краища на черния чумбер на майката са символ на:
а) бедност
б) смърт
в) занемареност
г) несломима мъка
12. Изразът “очите му са още млади, още млади и усмихнати” показва:
а) че момичето е здраво и щастливо
б) че момичето е весело
в) че в момичето е останало капка живот
г) душата на Нонка все още не е победена от страдание и страх
13. Кое от следните произведения не е от Йовков?
а) “Приключенията на Гороломов”
б) “Албена”
в) “Боряна”
г) “В полите на Витоша”
14. Изразът “и на мравята път струва” означава, че героят:
а) много внимава като ходи
б) е много добър човек
в) много е страхлив
г) много е предпазлив
15. Заключителният възглас на Моканина “Боже, колко мъка има на тоя свят,
боже!” дава израз на:
а) вярата му в Бога
б) укора му към Бога
в) молбата му за помощ към Бога
г) дълбоката му човешка мъка
16. Нонка е името на:
а) майката на болното момиче
б) болното момиче
в)жената на Моканина
г) приятелка на семейството
17. В кой ред има грешка?
а) “лицето му беше като восък” - Нонка
б) “стисна очи и заплака” - майката на болното момиче
в) “но че е сиромах и като че ли сиромах се е родил и това си личеше” - Моканина
г) “ръцете му трепереха докато свиваше цигарата” - Гунчо
18. Кой казва репликата: “Сегашните ергени тъй са - богати жени търсят.”
а) Пеньо и Никола Сидеровите
б) Кумица Стоеница
в) Гунчо
г) Моканина
19. Името Нонка на румънски означава?
а) любов
б) надежда
в) майчица
г) вяра
20.На колко години е Нонка?
а) на 15
б) почти на 20
в) тя е стара жена
г) в текста не е казано на колко години е тя

