ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА
ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ
Двамата братя го спускали. Спускали, спускали, докле слязъл чак на дъното и
намерил къщата на халата. Той погледнал вътре през прозореца и видял: В една
стая седят три девойки. Едната си играела със златна ябълка, другата - също, а
най-малката нямала златна ябълка, та си играела с един златен плъх на златна
тепсия. Той се обърнал към нея и викнал:
- Девойко, отвори ми вратата да вляза! Една от девойките му отвърнала:
- Върни се назад! Майка ни ходи две години наред, та ни донася по една златна
ябълка, а сега си дойде болна. Ако те пуснем да влезеш, ще те изяде.
А той казал:
- Или ми отворете, или ще разбия стъклото и ще вляза през прозореца!
Тогава станала най-малката, та му отворила вратата. Той влязъл и убил халата.
Подир това извел девойките от къщата и се отправил с тях при въжето. Свързал
най-напред най-голямата, заклатил въжето и братята му я изтеглили. Свързал
след нея по-малката, изтеглили и нея. Останала най-малката девойка. Той й
рекъл:
- Да те свържа и оставя да те изтеглят горе, братята ми ще се скарат за тебе и
няма да искат да ме изтеглят. Ако пък се свържа и изляза аз по-напред, ти надали
ще искаш да излезеш после. Аз ще те свържа и изпратя горе, а братята ми, ако ме
обичат, нека ме изтеглят после.
Девойката му рекла:
- Вземи този пръстен, давам ти го. Ако горе се скарат за мене, аз ще поискам да
ми направят дрехи самотворни. Който ми направи такива, него ще взема. А ти ще
постоиш след мене още малко долу. Ако братята ти не те изтеглят, ще паднеш
още по-долу. Там има два овена: един бял и друг - черен.
Ако паднеш върху черния, той ще те отнесе в долната земя.
След това той свързал девойката и братята му я изтеглили. Той постоял малко,
после пропаднал надолу и възседнал черния овен.
1. Какви качества на малкия брат личат от текста? Посочете неверния
отговор:
а) смелост;
б) омраза към халата;
в) загриженост за девойките;
г) съобразителност;
д) славолюбие.
2.
а)
б)
в)

Какво е отношението на момъка към братята му:
силно е привързан към тях;
мрази ги;
съмнява се в тях и им няма доверие.

3.
а)
б)
в)

Защо девойката дава пръстен на момъка:
за да се отърве от него;
за да го заблуди;
защото го харесва.

4. Изразът „най-малкият брат“ навсякъде в откъса е заменен с
местоимението „той“. Така:
а) не можем да разберем за кого от братята се говори, тъй като за всеки от
тримата можем да кажем „той";
б) това не пречи да разберем за кого от братята се отнася, тъй като се разбира от
контекста, т.е. знаем съдържанието на цялата приказка.

5. В текста не се дава отговор на въпроса:
а) кого видял момъкът през прозореца;
б) какво искал момъкът от девойките;
в) с какво си играели трите момичета;
г) защо майка им се върнала болна.
6.
а)
б)
в)

Какво ще стане по-нататък в приказката;
братята ще изтеглят момъка;
братята се опитват да го изтеглят;
братята не искат да го изтеглят.

7. Какво отношение на момъка към най-малката девойка разкрива
изречението: „aко пък се свържа и изляза аз по-напред, ти надали ще
искаш да излезеш после“:
а) обич;
б) омраза;
в) недоволство;
г) съмнение.
8. Следните изрази са обединени от общ признак. След като го откриете,
посочете кой израз е излишен:
а) златна ябълка;
б) златен плъх на златна тепсия;
в) дрехи самотворни;
г) три девойки.
9.
а)
б)
в)

Думите „хала“ и „ламя“ са:
синоними;
антоними;
омоними.

10. В текста:
а) няма обръщения;
б) има едно обръщение;
в) има две обръщения;
г) има повече от две обръщения.
11. В текста:
а) няма степенувани прилагателни имена и наречия;
б) има степенуван и прилагателни имена;
в) има степенувани наречия;
г) има степенувани прилагателни имена и наречия.
12. Повторението на глагола „спускали“ е:
а) излишно и нищо допълнително не казва;
б) необходимо, тъй като показва, че са го спускали продължително.

