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РЕЧНИК НА ОСНОВНИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ТЕРМИНИ И ПОНЯТИЯ
автор — реално съществуваща личност, която създава творбата, излагайки в нея своите възгледи за света и проблемите в него; нарича се още адресант/подател на художественото послание/произведение.
адресат — получател на художественото послание/произведение.
адресант — подател на художественото послание/произведение.
алегория — вж. Тропи и фигури.
алитерация — вж. Тропи и фигури.
анафора — вж. Тропи и фигури.
анжамбман — пренасяне на част от фраза от един стих в следващия, при което в края на стиха се получава пауза, която не съвпада с паузата на изречението.
антитеза (от гр. „противопоставяне“) — вж. Тропи и фигури
апокалипсис — последната книга от Новия завет, в която се съдържат пророчествата за края на света и е описано идването на Месията и правдата, която той ще раздаде на хората според техните дела.
апосиопеза (замълчаване, недоизказване) — вж. Тропи и фигури.
апотеоз — възвеличаване, прославяне.
асонанс — вж. Tpoпи и фигури.
балада — лироепически жанр с легендарно-фантастичен сюжет. В баладата присъстват трагичното и свръхестественото.
време — художествено време в творбата.
вътрешен монолог — размислите на героя в художествената творба; чрез вътрешния монолог литературният герой се саморазкрива пред читателя; в по-редки случаи може да има т. нар. колективен вътрешен монолог.
градация (от лат. „усилване“) — вж. Тропи и фигури.
гротеска — карикатурно изображение на предмети или лица, при което някои черти, качества и действия на героя или предмета са показани в деформиран вид чрез художествената сила и средствата на хумора и сатирата.
диевфемизъм — огрубяване, оварваряване на лексиката; вж. Тропи и фигури.
драма — един от трите литературни рода заедно с лириката и епоса.
евфемизъм — вж. Тропи и фигури.
експозиция (въведение) — начална част на творбата, в която авторът ни запознава с някои от героите (главните), представя ни пейзажа и обстановката, въвежда ни във времето и в мястото на действие; един от елементите на сюжета.
елегия — (от гр. жалба, плач) — лирически жанр, който се изгражда върху трагични преживявания, отразяващи чувства на тъга, скръб, безнадеждност, печал, отчаяние и др. Елегията се създава по повод на някакво тъжно събитие или спомен.
елементи на композицията – пейзаж, композиционна рамка, реч на персонажите, вътрешен монолог, ретроспекция, ретардация, лирическо отклонение.
елементи на сюжета – експозиция, завръзка, развитие на действието, кулминация, развръзка, епилог.
елипса (елиптичен израз) – вж. Тропи и фигури.
епитет — вж. Тропи и фигури.
епиграф (мото) — цитат, сентенция или мисъл, която е поставена под заглавието на творбата. При литературен анализ мотото се възприема като част от паратекста на произведението.
епилог — наричан още послеслов; това е финалната част от творбата, в която се показва по-нататъшната съдба на героите; един от елементите на сюжета.
епифора — вж. Тропи и фигури.
епопея — стихотворна творба с голям обем, в която се представя ключово историческо събитие за даден народ.
епос — един от трите литературни рода заедно с лириката и драмата. етимологична фигура — вж. Тропи и фигури.
завръзка — някакво събитие или външно обстоятелство, но може да бъде и психологическо (т.е. вътрешно), което дава начален тласък за развитие на действието; един от елементите на сюжета.
звукопис — повторение на гласни или съгласни, за да се постигне по-експресивно въздействие върху читателя; вж. Тропи и фигури.
импресия — буквално означава впечатление; творба, в която се предават впечатленията на автора от събитие или нещо лично преживяно. Импресионистичният стил се характеризира със: силно експресивно въздействие, ярки и запомнящи се описания, точност при представяне на детайлите.
инверсия — вж. Тропи и фигури.
ирационално — онова, което не е достижимо за разума и е извън логическото мислене.
ирония — вж. Тропи и фигури.
катарзис — пречистване; термин, въведен от Аристотел в „Поетика“.
композиционна рамка — използването на едно и също описание в началото и в края на художественото произведение, независимо дали е прозаичен или лирически текст; художествената роля на композиционната рамка е да се постигне по-голям ефект в зависимост от творческите намерения на автора.
композиция — постройка на произведението.
контраст — вж. Тропи и фигури.
конфликт — драматичен сблъсък между герои в художествено произведение.
кулминация — най-драматичният момент в развитието на действието, в който се показва конфликтът между героите; един от елементите на сюжета.
лайтмотив — основен мотив в литературната творба или в творчеството на автора.
лирика — един от трите литературни рода заедно с драмата и епоса.
лирически Аз — своеобразен лирически герой, който може да бъде неназован, но с подчертано субективно присъствие в художествения текст и в най-голяма степен изразява авторовата гледна точка; лирическият Аз е най-условен; може да говорим в по-частни случаи и за лирическо Ние.
лирически герой — конкретизация на преживяванията и намеренията на поета; лирическият герой има активно действие в лирическия текст. Лирическият герой може да бъде назован със собствено, с нарицателно име или с местоимение. Терминът е въведен от Юрий Тинянов (20-те години на ХХ в.).
лирически говорител — субект на лирическата реч. Лирическият говорител води изказа, представя текста и лирическия герой, но сам остава неназован.
лирическа миниатюра — кратък лирически текст.
лирическо отклонение (отстъпление) — пряко разсъждение на автора по някакъв значим проблем, който е свързан със сюжета на творбата.
литературен герой — герой в белетристичен текст.
литота — вж. Тропи и фигури.
метафора — вж. Тропи и фигури.
метонимия — вж. Тропи и фигури.
ода (от гр. „песен“) — лирически жанр, чрез който се възпява определена историческа личност или събитие, отличава се с патетизъм.
оксиморон — вж. Тропи и фигури.
олицетворение (персонификация, одухотворяване) — вж. Тропи и фигури.
пародия — подражание с цел осмиване; жанр на сатирично-хумористич ната литература.
пейзаж — описание на природна картина в художественото произведения с цел да бъде постигнато по-експресивно въздействие върху читателя.
перифраза (парафраза) — вж. Тропи и фигури.
поанта — изречение/я или строфа (двустишие) обикновено в края на творбата, с което авторът изразява основното идейно послание на произведението.
повест — повествователен жанр.
повествовател — води повествованието в художествената творба, може да се възприема и като синоним на автора.
поема — лироепически жанр; представя се някакво събитие и се описват преживяванията на героите.
постоянен епитет — вж. Тропи и фигури.
притча — иносказание; кратък разказ, в който се открива някаква истина
пътепис — прозаичен жанр, в който авторът предава своите непосредствените впечатления от пътешествие/я в различни страни или наблюдение на природата. Характеризира се със: събитийна последователност, конкретно време и място на действието, лицата и събитията са действителни, но пътеписецът изразява своята гледна точка към видяното и случващото се.
развитие на действието — поредицата от събития, показващи премеждията на героите и постигането на все по-голямо напрежение; един от елементите на сюжета.
развръзка — разрешаване на конфликта между персонажите, край на сюжетното действие; един от елементите на сюжета.
разказ — кратък жанр в белетристиката.
ретардация (от лат. „забавяне“) — композиционен принцип, свързан със забавяне на сюжетното действие често чрез природно описание; характеризира се с нарастване, но и със задържане на драматическото напрежение преди окончателната развръзка.
реторичен въпрос — вж. Тропи и фигури.
ретроспекция — авторът прекъсва сюжетното действие и се връща към минал момент, свързан с поведението на някой герой или някои от героите, за да поясни настоящото положение.
рима — ритмична организация на словото в стихотворна реч, звуково и интонационно съответствие най-вече в края на стиховете.
риторично обръщение (реторично) — вж. Тропи и фигури.
сатира — чрез ирония, сарказъм, подигравка или преувеличение се критикуват лични или обществени пороци; сатирата заедно с хумора, пародията и други е разновидност на комичното като естетическа категория. синекдоха — вж. Тропи и фигури.
сингуларизация — вж. Тропи и фигури.
символ — вж. Тропи и фигури.
синтактичен паралелизъм — вж. Тропи и фигури.
сонет (от лат. „звучене") — стихотворна форма, която в традиционната си форма се състои от 14 стиха, групирани в две четиристишия и две тристишия, това е Т. нар. италиански сонет, създаден от Фр. Петрарка (XIV в.).
сравнение — вж. Тропи и фигури.
стих — вътрешна ритмическа организация на думите; ред в лирическа творба.
строфа — свързването на няколко стиха в смислова и графична цялост; може да има комбинация от два до десет стиха, които да образуват строфа.
сюжет — набор от действия или събития, свързани помежду си чрез причинно-следствена връзка, които разкриват и формират характера на героите на литературното произведение.
тропи — вж. Тропи и фигури.
фабула — описва протичането на действието в творбата, следвайки хронологията на художествения текст, за разлика от сюжета, който може да я наруши. Затова се казва, че сюжетът описва събитията в тяхната художествена последователност, а фабулата — както се случват в действителност.
фейлетон (от фр. „подлистник“) — кратък художествено-публицистичен жанр със сатиричен характер. Съдържанието се отличава със злободневна и хумористично-сатирична оценъчност, с обществена значимост; осмиват се лични или обществени пороци.
фигури — вж. Тропи и фигури.
хипербола — вж. Тропи и фигури.
хронотоп — време-пространството; термин, въведен от Михаил Бахтин, с който се подчертава взаимосвързаността между времето и мястото на действие в художествените произведения.
читател — личност, която възприема художествените послания и смислите, вложени в творбата на автора; нарича се още адресат на художественото произведение.
ЗАДАЧА
Кой е лирическият говорител в лирическата творба?
а) това е повествователят
б) лирическият говорител представя намеренията на поета
в) обобщен образ, който има конкретен прототип
г) „води изказа“ и представя лирическия герой/герои
КОМЕНТАР
Верният отговор е г). За да отговорите правилно на този въпрос, трябва добре да познавате и другите субекти и обекти на изказа, т.е. да правите разлика между лирически герой, лирически Аз и лирически говорител.
ЗАДАЧА
Пътеписът е:
а) жанр, в който се прави само описание на природата и отношението на човека към нея
б) жанр, който предава непосредствените впечатления от пътешествие в различни страни или наблюдения на природата
в) жанр, в който авторът ни представя пейзажа и обстановката, въвежда ни във времето и в мястото на действие
г) художествена творба, в която присъстват фантастичното и тайнственото
КОМЕНТАР
Верният отговор е б). Познаването на литературните родове и жанрове би ви помогнало при даване на верен отговор.
ЗАДАЧА
Посочете термина, който НЕ е тясно свързан с останалите три:
а) роман 
б) разказ 
в) сонет 
г) роман сага
КОМЕНТАР
Верният отговор е в), защото романът, разказът и романът сага са повествователни жанрове, а сонетът е лирически жанр. Такъв тип въпроси могат да бъдат зададени към всички литературни жанрове, така че вие трябва не само да знаете към кой от трите литературни рода се причисляват, но и каква е тяхната жанрова специфика.
ЗАДАЧА
Кое от изброените понятия НЕ е елемент на композицията?
а) кулминация
б) пейзаж
в) ретардация
г) лирическо отклонение
КОМЕНТАР
Верният отговор е а). Уловката в този въпрос в, че ако не правите разлика между елементи на сюжета и елементи на композицията, вие най-вероятно бихте дали грешен отговор. Запомнете, че елементите на сюжета са свързани с художествените епизоди в творбата, развитието на действието и взаимоотношенията между героите, т.е. това са: експозиция, завръзка, развитие на действието, кулминация, развръзка и епилог. Докато елементите на композицията отразяват особената подредба в творбата на: пейзажа, речта на персонажите, ретардациите, лирическите отклонения и др.
ЗАДАЧА
Посочете вярното тълкуване на термина „стих“:
а) свързване на няколко реда в смислова цялост
б) съвкупност от словесни знаци
в) комбинация от повтарящи се срички в лирическа творба
г) вътрешна ритмическа оргаинзация на думите в лирическа творба
КОМЕНТАР
Вериият отговор е г). Подобен тип тестови задачи не са трудни за решаване, но изискват познания за организацията на художествените творби, за да можете да отличавате отделните литературни жанрове. Също така трябва да правите разлика между стих и строфа.

ТРОПИ И ФИГУРИ
Думите, с които авторът описва или изразява природни картини, външен вид и поведение на герои, а също така разкрива техните мисли и чувства, както и отношенията помежду им, се наричат изразни средства. Изразните средства биват два основни вида — тропи и фигури.
Тропите (от гр. „trope“ –„обръщане“, „обрат“) са думи или изрази, които се употребяват в преносен смисъл, за да се създаде образ или да се предаде по-образна характеристика на предметите, действията или качествата на героите. Те имат сложна логико-семиотична природа. С тях стилът на речта въздейства по-силно. Най-често използваните са: метафора, епитет, сравнение, метонимия, синекдоха, олицетворение, алегория, символ, хипербола, ирония.
Стилистичната фигура е похват, чрез който авторът изразява своите мисли, чувства и преживявания, изграждайки и използвайки синтактичните възможности на езика. Най-често използваните фигури са: инверсия, реторичен въпрос, контраст, градация, антитеза, анафора, синтактичен паралелизъм, апосиопеза и др.
ТРОПИ, ОСНОВАНИ ПО СХОДСТВО
1. Метафора (от гр. „metaphora“ — ,,пренасяне“) — изразно средство, при което черти на един предмет се пренасят върху друг предмет въз основа на прилика (сходство или подобие) между предмети, действия или признаци. Например: „златни ръце", „желязна воля" и др. В основата на метафората стои някакво сравнение, затова тя може да се определи и като скрито сравнение.
Но една метафора може да породи друга, създавайки по-богат на значения образ, тогава се нарича сложна (разгърната) метафора. Например една от най-използваните в художествените творби сложни метафори се свързват с олицетворението
Метафората може да се изрази с:
- прилагателно име, което се нарича метафоричен епитет („верен удар“, „младост зелена“, „топли думи“ и др.);
- съществително име („целувките на хладната земя“ и др.);
- глагол, тогава се нарича метафоричен глагол, — („турчин бесней“, „осиротяха гнездата от песен“ и др.).
Метафората е най-широко използваното изразно средство не само в художествената литература, но и в ежедневната ни реч.
2. Олицетворение (персонификация, одухотворяване) — приписване на чисто човешки качества и способности на животни, предмети, абстрактни понятия или природни явления. Олицетворението е особен вид метафoра. То е вид скрито сравнение, защото се пренасят качества на хора върху неодушевени предмети.
ПРИМЕР: „сънните гори“; „Горските долини трепетно повтарят на боя ревът“.
З. Алегория (от гр. „allegoria“ — „иносказание“) — нагледен образ, чрез който се внушава някаква идея с поучителна цел. Между образа и идеята (понятието или факта) винаги има еднозначна и определена връзка. Алегория можем да открием в басните. Алегоричният образ може да има по-разширен вид, например в пословиците.
ПРИМЕР: „Желязото се кове, докато е горещо“.
4. Символ (от rp. „symbolon“ — ,,белег“; „знак“) — образ на предмет или явление, което изобразява друг предмет или явление, т. е. многозначен образ — в него се включват образ и смисъл. Символното значение на поетическия образ, който изгражда писателят, е много по-широко от неговото пряко значение. Символът има и емоционално съдържание. Символът е близък до алегорията, но за разлика от нея той въздейства и върху ума, и върху въображението, защото поражда зрителни и други представи.
ПРИМЕР: лъв — символ на сила, царственост, власт и т.н.; бяло — символ на чистота, невинност, красота и т.н.

ТРОПИ, ОСНОВАНИ ПО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ (ЧАСТИЧНА ИЛИ ПЪЛНА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ) МЕЖДУ ПРЕДМЕТИТЕ
1. Ирония (от гр. „eironeia“ — „преструвка“) — троп, който изразява значение, обратно на значението на използваната дума.
ПРИМЕР: липсва желание да се свърши дадена задача, а ние казваме: „Виждам с какво желание искаш да измиеш чиниите!“; „И множество още зрели и практически мисли се провирали през мозъка на тая знаменита жена...“ (Л. Каравелов, „Маминото детенце“).
2. Хипербола (от гр. „hyperballein“ — „преувеличавам“) — троп, който преувеличава признаците на предмета или действието, като целта е да се подчертае някаква характеристика на предмета или действието.
ПРИМЕР: „Туй слушам сè, откак съм на света!“ (Ив. Вазов, „Българският език“).
З. Литота — троп, при който съзнателно се умаляват признаците на предмета, действия или състояния.
ПРИМЕР: „човек мравка“; „Но малката лебеница имала... и две черни точки, които в общежитието се наричат очи...“ (Л. Каравелов, „Маминото детенце“).

ТРОПИ, ОСНОВАНИ НА НЕРАЗРИВНАТА (ЕСТЕСТВЕНАТА) ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРЕДМЕТИТЕ
1. Метонимия — троп, при който названието на един предмет се замeства от названието на друг въз основа на естествената връзка между двата предмета или на близкото отношение, в което се намират.
ПРИМЕР: „желязото срещат с железни си гърди“ (Ив. Вазов, „Опълченците на Шипка“). Думата „желязото“ е употребена вместо „щикове“.
2. Синекдоха — троп, при който названието на част от предмета се използва за назоваване на целия предмет; този обрат е близък до метонимията.
ПРИМЕР: „бащино огнище“ вместо къща.

ДРУГИ ТРОПИ
Сингуларизация — представяне на множествено число чрез единствено число.
ПРИМЕР: 	Кажи ми, кажи, бедний народе,
кой те в таз рабска люлка люлее?
(Хр. Ботев, „Елегия“)
Враговете се слисаха
и уплашени крещяха:
Бежте! Българский войник!
(Ив. Вазов, „Българският войник“)
2. Перифраза (парафраза) — назоваване на някакъв предмет или лице не директно, а чрез характерни негови белези, които са му присъщи или с които се свързва от познати обстоятелства.
ПРИМЕР: „Патриархът на българската литература пише повестта „Немили-недраги“ след Освобождението на България“. Под „патриарх на българската литература“ разбираме Иван Вазов.
3. Евфемизъм — думи и изрази, чрез които се смекчава смисълът на онова, което искаме да изразим.
ПРИМЕР: „Човекът си отиде/почина“ вместо „Човекът умря“.
4. Диевфемизъм — думи и изрази, с които се огрубява смисълът.
ПРИМЕР: 	Ний бяхме селяни, които
миришеха на лук и вкиснало
и под мустаците увиснали
живота псувахме сърдито.
(Н. Вапцаров, „История“)
5. Епитет — художествено определение, с което се изтъкват признаци на предмети, лица или явления, за да се изгради по-жив и експресивен образ. 
ПРИМЕР: „гъсти орди“, „демонский вик“.
6. Сравнение — вид метафора, който често се възприема като самостоятелен троп. Сравнението образно разкрива един предмет или признак, като го съпоставя с друг, подобен на него. При сравнението не се дава допълнителна информация за предмета, който се сравнява.
ПРИМЕР: 	Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх.
кат шъпа спартанци под сганта на Ксеркса.
(Ив. Вазов, „Опълченците на Шипка“)
7. Оксиморон — фигура, която свързва в една смислова цялост две взаимно изключващи се понятия.
ПРИМЕР: „грозна красота“, „жив труп“, „красноречиво мълчание“ и т.н.

ФИГУРИ

1. Анафора — повторение на дума или израз в началото на стиха в два или повече поредни стиха.
ПРИМЕР: 	Ако ли, мале, майноле,
жив и здрав стигна до село,
жив и здрав с байряк във ръка...
(Хр. Ботев, „На прощаване“)
2. Епифора — повторение на дума или израз в края на стиха.
ПРИМЕР: 	Тихият пролетен дъжд
слуша земята и тръпне,
тихият пролетен дъжд
пролетни приказки шъпне.
(Н. Лилиев, „Тихият пролетен дъжд“)
З. Постоянеи епитет — използва се в народните песни, за да се изтъкне най-характерната особеност на даден предмет, лице или явление.
ПРИМЕР: „гора зелена“, „поле широко“, „вода студена“, „очи черни“ и т.н.
Често се срещат двойни епитети, с които предметът или лицето се характеризират по-ярко, по-образно („тънка снага самодивска“, „черни очи еленови“) и т.н.
4. Антитеза (от гр. „противопоставяне“) — съпоставяне на противоположни понятия и предмети, като се използват сходни синтактични подредби.
ПРИМЕР: Вълните намират канари тогаз,
патроните липсват, но волите траят,
щикът се пречупва — гърдите остаят…
(Ив. Вазов, „Опълченците на Шипка")
5. Контраст — противопоставяне по някакъв признак.
6. Апосиопеза (замълчаване, недоизказване) — прекъсване на потока на речта под напора на силни чувства. Апосиопезата се нарича още лирическа пауза.
ПРИМЕР: 	Дружина тръгва, отива,
пътят е страшен, но славен:
аз може млад да загина…
Но… стига ми тая награда — 
да каже нявга народът:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода…
(Хр. Ботев, „На прощаване“)
7. Инверсия — фигура, при която се разменят обичайните места на думите, т.е. промяна в словореда.
ПРИМЕР: „майко юнашка“, „на глас тичам народен“, ,,врагът си безверни“, „честта, майко, юнашка“, „мойте братя невръстни“ и т.н.
8. Елипса (елиптичен израз) — пропускане на част от изречението, кoято се подразбира логически.
ПРИМЕР: 	Народът прост,
живота — тежък, скучен.
Живот без маска и без грим — 
озъбено, свирепо куче.
(Н. Вапцаров, „3авод“)
9. Синтактичен паралелизъм — художествен похват, при който се съпоставят успоредно два синтактично еднакви образа или два израза в поредни стиха или изречения.
ПРИМЕР: 	Аз станах. — Небето бе празно и глухо…
Аз плачех. — Тълпата бе ледно-бездушна.
(Д. Дебелянов, „Миг“)
10. Градация (от лат. „усилване“) — степенуване на качества, признаци, действия, състояния или предмети във възходящ (или низходящ) ред, да се засили чувството.

ПРИМЕР:
- възходяща градация: „Стъпчи го! Прегази го! Убий го!“
(Й. Йовков, „Мечта“)
- низходяща градация: „а тиранинът върлува... коли, беси, бие, псува…“
(Хр. Ботев, „В механата“)
11. Реторичен (риторичен) въпрос — въпрос, който не се нуждае от отговор, защото той е очевиден или се дава по-късно в творбата. Служи за подсилване на чувството или за постигане на по-голяма експресивност върху читателя.
ПРИМЕР: „Докога ще се продължава това съществувание? Какво ще правят в тая чужда земя? Кога ще видят своите семейства, своите мили съпруги, своите стари майки?“
(Ив. Вазов, „Немили-недраги“)
12. Реторично (риторично) обръщение — обръщение към някого или нещо, но без да се очаква отговор от негова страна.
ПРИМЕР: 	О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш?
(Хр. Ботев, „Обесването на Васил Левски“)
О, Шипка!
(Иван Вазов, „Опълченците на Шипка“)
13. Етимологична фигура (от лат. „figura ethymologica“) — редуване на думи с еднакъв корен.
ПРИМЕР:	 …там, дето баща и братя
черни чернеят за мене!…
(Хр. Ботев, „На прощаване“)
Ден денувам — кътища потайни,
нощ нощувам — пътища незнайни;
............... .....................
С враг врагувам — мяра според мяра,
с благ благувам — вяра зарад вяра;
.................... ................
Бог богува — нека си богува,
цар царува — века ли царува?
(П. Яворов, „Хайдушки песни“)
14. Алитерация (от лат. ,,ad — „към" u „littera" — „буква") - насищане на част от текста с определена съгласна или група от съгласни. ПРИМЕР: Гарване и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш?
(Хр. Ботев, „Обесването на Васил Левски")
15. Асонанс ( от лат. „assonare" - ,,звучно пригласям") — насищане на част от текста с определена гласна или сходни гласни за постигане на по-голяма звучност и ритъм.
ПРИМЕР: 	Настане вечер — месец изгрее,
звезди обсипят свода небесен;
гора зашуми, вятър повее —
Балканът пее хайдушка песен!
(Хр. Ботев, „Хаджи Димитьр“)
ЗАДАЧА
Какво изразно средство е използвано в следното Ботево четиристишие?
Жътва е сега... Пейте, робини,
тез тъжни песни! Грей и ти, слънце, 
в таз рабска земя! Ще да загине
и тоя юнак... Но млъкни сърце!
а) сравнение
б) контраст
в) анжамбман
г) алегория
КОМЕНТАР
Верният отговор е в), защото анжамбманът е пренасяне на дума или част от изречение от предходен стих в следващия.
ЗАДАЧА
Определете какви изразни средства представляват подчертаните изрази и думи.
Буквите в скоби - (а), (б), (в), (г) - показват на кой от празните редове след задачата да попълните верните отговори.
там (г), дето либе хубаво (а) 
черни си очи вдигнеше
и с оназ тиха усмивка (б) 
в скръбно ги сърце впиеше,
там (г), дето баща и братя
черни чернеят (в) за мене!...
а) ............................................. ....................
б) .......................................... .......................
в) ..................................... ...........................
г) ........................................ .......................
КОМЕНТАР
На ред а) трябва да напишете инверсия, защото е използвана фигура, при която се разменят обичайните места на думите, т.е. вместо „хубаво либе“ е„либе хубаво“. На ред б) — метафора („тиха усмивка“, т.е. приписани са черти от един предмет на друг). На ред в) — етимологична фигура („черни чернеят“ — редуване на думи с еднакъв корен). На ред г) трябва да се напише анафора („там... там“, т.е. повторение на дума или израз в началото на два или повече стиха).
ЗАДАЧА
Какво по вид е изразното средство „шъпа спартанци“? 
а) литота
б) хипербола
в) метафора
г) постоянен епитет 
КОМЕНТАР
Верният отговор е а), защото литотата е изразно средство, при което се умаляват признаци на предмета.
ЗАДАЧА
Троп, при който се пренася названието на един предмет върху друг въз основа на естествена връзка между тях, се нарича:
а) перифраза
б) метонимия
в) разгърнато сравнение
г) символ
КОМЕНТАР
Верният отговор е б). Такава формулировка на въпрос може да бъде зададена към всяко едно изразно средство, затова вие трябва добре да запомните определенията за тропите и фигурите на речта.
ЗАДАЧА
...земя трепери... Град! — парчета -
яйце и орех... Спри... Недей...
Труд кървав, боже, пожалей!...
В посочения откъс има повторение на едни и същи съгласни звукове. Как се нарича това изразно средство?
а) алитерация
б) асонанс
в) апосиопеза
г) нито едно от посочеинте
КОМЕНТАР
Верният отговор е а). Асонансът е също натрупване, но на един и същи гласни!
ЗАДАЧА
Посочете кое е НЕВЯРНОТО твърдение за цитата:
Като черна гробница и тая вечер
пуст и мрачен е градът;
тъпо стъпките отекват надалече
и в тъмата се топят.
а) използвано е сравнение
б) има епитети
в) употребена е метафора
г) използван е евфемизъм
КОМЕНТАР
Верният отговор е г), защото липсва евфемизъм (троп, при който се използват думи или изрази, чрез които се смекчава смисълът на онова, което искаме да изразим). В посочения цитат се откриват: сравнението „като черна гробница ... е градът“; епитетите – „пуст“ и „мрачен“; метафората - ,,тъпо стъпките отекват надалече и в тъмата се топят“.
ЗАДАЧА
Кое изразно средство НЕ е употребил Атанас Далчев в следния цитат от стихотворението „Болница“?
Тези черни ръце връз прострените бели покривки
като черни оголени клони на зимния сняг,
тези сухи ръце и разкривени болни усмивки
и очи, може би вече вгледани в другия свят.
а) антитеза
б) сравнение
в) анафора
г) метафора
КОМЕНТАР
Верният отговор е а), защото антитеза е съпоставяне на противоположни понятия или предмети, като се използват еднакви или сходни синтактични подредби. В отговори б), в) и г) са посочени тропи и фигури, които се откриват в Далчевия текст: сравнението „като черни оголени клони на зимния сняг“, анафората „тези ... тези“ и метафората „разкривени болни усмивки“.
ЗАДАЧА
Коя фигура на речта е използвана в дадеивя цитат от Дебеляновото стихотворение „Миг“?
Аз станах. — Небето бе празно и глухо.
Аз плачех. — Тълпата бе ледно-бездушна.
а) гротеска
б)литота
в) синтактичен паралелизъм
г) реторичен въпрос
КОМЕНТАР
Верният отговор е в), защото синтактичният паралелизъм е фигура на речта, при която се съпоставят успоредно два синтактично еднакви образа или израза (Аз станах... Аз плачех) в два поредни стиха или изречения (ако текстът е белетристичен).
ЗАДАЧА
Какво е подчертаното изразно средство в цитата?
Денем му сянка пази орлица,
и вълк му кротко раната ближи…
а) оксиморон
б) епифора
в) хипербола
г) синекдоха
КОМЕНТАР
Верният отговор е а), защото оксиморонът свързва в единна цялост противоположни понятия („кротък“ и „вълк“).
ЗАДАЧА
Изразът дебне каменния град е:
а) етимологична фигура
б) сингуларизация
в) персонификация
г) сравнение
КОМЕНТАР
Верният отговор е в), защото в случая се приписват човешки способности („дебне“) или качества на предмети („каменния град“), животни, природни явления или абстрактни понятия. Освен персонификация този литературен термин се нарича още олицетворение и одухотворяване.

