
Примерни въпроси за размисъл и възможни отговори   за  
въпросници в Книговище.бг 

Причини за постъпка/отношение

„Хрониките на Нарния 7: Последната битка“
Защо магарето Пъзъл много лесно се съгласява с всичко, което му казва маймуната
Шифт?
А. (правилен)  Тъй като е много хитра маймунка, Шифт знае как да манипулира Пъзъл
така, че той да прави каквото тя каже.
Б. Пъзъл е наясно с това, че е глупав, и знае, че Шифт е умна, затова с готовност се
съгласява с нея.
В. Пъзъл се съгласява с всичко, което каже Шифт, тъй като знае, че маймуните са по-
висши същества от магаретата.

„Girl Online и рокбожественярското момче от Бруклин“
Защо Пени започва своя блог анонимно?
А. (правилен) Смята, че така може да казва онова, което мисли, без да се страхува, че
казаното от нея няма да звучи „готино“ или ще я остави без приятели.
Б. Страхува се, че родителите ѝ също може да прочетат блога ѝ, а в него тя пише за
неща, които не би искала близките ѝ да узнаят.
В. Притеснява се, че не се изразява достатъчно добре, няма дар слово и съучениците ѝ
може да ѝ се присмиват за това. 

„Кало Змея“
Защо майката на Кало позволява на сина си да се изложи на смъртен риск, като се
изправи срещу белязаното момче, докато самата тя е отведена на безопасно място?
А. (правилен) Ралица смята, че Кало трябва да има свободата да следва пътя си и сам
да прецени какво иска да направи.
Б. Преди да умре, съпругът ѝ е споделил, че само Кало има силата да победи злото,
което заплашва света.
В. Ралица обича сина си и се страхува за него, но е прекалено плаха и слаба, за да се
противопостави на желанията му.

"Как да говорим драконски"
Поради каква причина Консул Тлъста нарежда Хълцук да участва в гладиаторските 
боеве на арената?
А. (правилен) Консулът е зъл и жесток човек, който се забавлява, когато измъчва 
пленниците си и наблюдава страданието им.



Б. Римляните са любопитни да разберат какви бойни похвати владеят викингите, за да 
могат да ги победят в битките.
В. Алвин Вероломни е насъскал консула, за да си отмъсти, задето дракончето на Хълцук
се е изакало в шлема му.

Преценка на взаимоотношения между герои

„Васко да Гама от село Рупча“
В какво се крие тайната на приятелството между Женя и Васко? 
А.(правилен)  Двамата  са  различни,  но  се  допълват  и  са  готови  да  се  подкрепят  и
защитават един друг в трудни ситуации.
Б.  Момчетата  се  разбират  много  добре  и  винаги  имат  еднакво  мнение  по  всички
въпроси.
В. Женя и Васко ги свързва  това, че и двамата обичат приключенията и са смели и
дръзки.
"Шумът на върбите"
Защо Къртичко, Плъхчо и Язовеца са истински приятели на Жабока?
А. (правилен) Те са добри негови приятели, защото го обичат въпреки неразумното му 
поведение и се стараят да го предпазят от грешките, които допуска.
Б. Къртичко, Плъхчо и Язовеца са истински приятели на Жабока, защото са почитатели 
на вкусната храна, а само той може да приготвя кейк с малиново сладко.
В. Верните животни са готови да участват във всичките лудории на Жабока, дори да 
стигнат с него и накрай света, затова са и неговите най-добри другари.

Специфика на литературата

„Чудното пътуване на Нилс Холгерсон през Швеция“
Повечето от животните в романа имат собствени имена подобно на хората. Защо?
А.  (правилен)  Така авторката им придава индивидуалност и ги превръща в герои на
историята, макар че от книгата може да се научи много за навиците на реалните птици
и животни. 
Б. Селма Лагерльоф разказва за точно определени представители на животинския свят,
с които лично се е срещала. Затова всяко животно или птица в книгата си има име. 
В. Давайки собствени имена на своите герои, авторката показва, че те са изцяло плод 
на нейната фантазията и поведението им няма нищо общо с истинските животни.

Историята на Нилс Холгерсон е приключенски пътешественически роман. Но тя е и
нещо повече. Какво се крие зад разказа за пътуването на Нилс?
А.  (правилен)  Книгата  разказва  много  за  историята,  географията  и  етнографските
особености на районите, през които преминават Нилс и ятото диви гъски.



Б.  Основна  цел  на  авторката  е  по  интересен  и  достъпен  начин  да  разкаже  за
маршрутите на прелетните птици и тяхната миграция в различните сезони.
В. В книгата има много поуки – тя учи децата да бъдат послушни, да не поемат рискове
и никога да не се излагат на опасности. 

„Хари Потър и Стаята на тайните“
С какво  се  характеризира речта  на  учителя по защита от Черни изкуства  Гилдрой
Локхарт?
А. (правилен) Говори само за себе си и използва езика на рекламите.
Б. Употребява много сложни думи и термини, за да впечатли учениците си.
В. Обича да се шегува, а езикът му е много „цветен“ и образен.

Открояване на важни теми, актуалност

„Чудното пътуване на Нилс Холгерсон през Швеция“
В книгата е  засегната  много важна  тема,  свързана със  съжителството на  хората  и
животните, която е актуална и днес. Каква е тя?
А.  (правилен)  Това  е  темата  за  безогледното  използване  на природата  от  човека  –
изсичането на горите, унищожаването на естествената среда на животинските видове,
експлоатирането на полезните изкопаеми. 
Б. Много от героите в книгата са бракониери, които ловуват извън официалния ловен
сезон и така застрашават популациите на животинските видове.
В.  Някои  от  легендите  и  разказите  в  книгата  са  свързани  с  природни  бедствия,
предизвикани от климатични промени.

Промяна/развитие на герой

Приказки – „Студеното сърце“
Петер много се променя, след като се сдобива с „новото“ си каменно сърце. Защо?
А.  (правилен)  Петер не може да изпитва никакви емоции – нито скръб, нито радост,
нито  жалост. Това го прави не само жесток и безчувствен, но и неспособен да изпитва
щастие и радост.
Б.  Тъй  като  каменното  сърце  е  студено,  Петер   не  усеща  жегата  от  огъня  на
въглищарската си пещ. Той може да работи много по-добре и бързо отпреди. 
В. С човешкото сърце изчезват и спомените на Петер. Той забравя кой е и откъде е, и
напуска завинаги Шварцвалд и близките си. 



Петер успява да си върне истинското сърце от Михел Холандеца. С него обаче той е
дълбоко нещастен. Защо?
А. (правилен) Едва сега Петер осъзнава последствията от постъпките си. Той е загубил
всичко и всички, които е обичал. И тъй като е възвърнал способността си да чувства,
започва да страда.
Б. Петер Мунк връща сърцето си, но загубва богатствата си. Сега той отново е беден
въглищар и страда по изгубените богатства и социално положение.
В.  С  каменното  сърце  той  не  е  бил  способен  да  изпитва  страх,  но  връщайки  си
човешкото  сърце,  е  ужасен  от  присъдата,  която  може  да  получи  за  убийството  на
Лизбет. 

Правене на извод

„Хрониките на Спайдъруик 1: Книга за духовете“
До какви изводи води историята на трите деца и богърта?
А.  (правилен)  Гневът  кара  човек  да  прави  лоши  неща,  без  да  се  замисли.  Ако  се
отговори на гнева с гняв, нещата се влошават, затова е по-добре на такъв човек да му
се помогне.
Б. Когато родителите ти се разведат и се преместиш в разпадаща се къща, е напълно
нормално да се държиш лошо, воден от яда си.
В.  Ако хората ти нямат доверие, значи няма смисъл да се опитваш да го спечелиш,
защото иначе ще те помислят за слабохарактерен.

Значение на дума, израз, идиом

„Малкия мъж и Малката мис“ 
Какво  означават  думите  на  Гороломов  по  адрес  на  сеньор  Лопец  –  „бълха  го
ухапала“?
А. (правилен) Означават, че сеньор Лопец е толкова богат, че няма да страда много, ако
загуби известна сума пари.
Б. Означава, че директорът Гороломов е намерил слабото място на сеньор Лопец.
В. Означава, че сеньор Лопец има непоносимост към буболечки и бълхи.

„Хари Потър и Орденът на феникса“
Какво означава да си „службогонец“ – качество, с което се отличава Пърси Уизли –
братът на Рон?
А.  (правилен)  Така  се  назовава  кариерист,  който  се  интересува  само  от  това  да  се
издига в работата.



Б.  Думата  означава  човек,  който  е  небрежен  и  безотговорен  изатова  е  изгонен  от
службата си.
В.  Службогонецът  е  някой,  който  си  изпълнява  съвестно  задълженията  и  си  „гони“
задачите в службата.

Същност/качества на герой

„Мастилено сърце“
Баста се страхува от проклятия и зли сили. На какво според Прашнопръстия се дължи
тази негова слабост?
А.  (правилен)  Страхът на Баста се корени в собствената му същност, която го кара да
мисли, че и останалият свят е черен и зъл като самия него.
Б. Главорезът на Каприкорн само външно изглежда силен, коравосърдечен и жесток,
но всъщност е мекушав, отстъпчив и страхлив.
В. Като дете Баста е бил наказван от родителите си и затварян в мрачно мазе, затова се
страхува от всичко тъмно и неясно.

Съпоставка на герои, мотиви, ситуации

„Матилда“
По какъв начин детството на госпожица Хъни прилича на това на Матилда?
А. (правилен) И двете е трябвало да живеят с възрастни, които се отнасят зле с тях.
Б. И двете са прекалено умни за възрастта си и четат много.  
В. И двете имат заможни родители, живеят в лукс и нищо не им липсва.

„Принцът и просякът“
По какво си приличат принцът и просякът?
А.  (правилен)  Том и Едуард си приличат както по външност,  така и по характер – и
двамата са храбри, имат чувство за справедливост, благородни са.
Б.  Двете  момчета  са  израсли  в  различна  среда,  имат  различно  образование  и
възпитание и си приличат само по външност.
В. Макар че са израсли при различни условия, принцът и просякът си приличат не само
външно. И двамата са добре образовани, възпитани и милосърдни.


