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ОСНОВНО НИВО
Умение за четене и разбиране на прочетения текст

1.

Прочетете следния текст и отбележете буквата пред правилния отговор.
Кюстендилско краище на Йордан Захариев ще бъде изложено на втория етаж в
Националния исторически музей в София тази есен. Според условията на изложбата
произведението ще бъде достъпно за гражданите в продължение от десет дни. Снимане
няма да се разрешава.
Даденият текст е:
а) описание;
б) коментар;
в) дефиниция;
г) съобщение.

2.

Кой от следните текстове е художествен текст:
а)
Рим е основан в Лациум, на река Тибър, недалеч от морето. Няколко села в околността на
Рим образували община, която с течение на времето станала здрава общност. Римляните
считали, че техният град бил основан през 753 година преди Хр. и за неговото създаване
разказвали много легенди.
(урок по история)
б)
Райка си вървеше из пътечката покрай брега. И ней й беше едно леко, едно хубаво, та
няма как. От хорото снощи тя се бе много променила. През нощта сънува ‘се хубави
сънища. И заранта стана весела и засмяна, като това трендафилче, дето го откъсна
росно-росно от градинката, та го уви в китката си.
(откъс от разказ)

3.

Прочетете следния текст и отговорете на въпроса.
Бурята е атмосферно явление, предизвикано от кондезация на водната пара и
съпроводено с електрически изтичания (мълнии). Образуването на бурята е свързано
с развитието на силни вертикални течения във въздуха и появата на мощни плътни
дъждовни облаци. Бурята се съпровожда с обилни валежи от дъжд, град и рядко сняг.
(урок по природознание)
Даденият текст:
а) описва;
б) разказва;
в) съобщава;
г) обяснява.
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4.

5.

Кое твърдение е невярно?
Художественият текст притежава:
а) богатство от образни средства;
б) литературни герои;
в) много научни думи и термини;
г) поетически картини.
При официално-делови стил отбележете с „О“, при публицистичен стил с „П“, а при
научен стил с „Н“.
а) Хора с абстрактно мислене са живеели още преди 240 хиляди години в Африка,
установи антроположката от САЩ Сара Макбриърти. Научното съобщение тя направи
в доклада си пред Конгреса по антропология._____
б) От психофизична гледна точка в понятието тембър се включва понятието звънкост
или звучност, под което се разбира чистотата и яркостта на изображението.______
в) Имам честта да ви представя уважаваната от всички поетеса. _______

6.

Прочетете внимателно следния текст и определете към кой функционален стил
принадлежи.
		
Мина се още някое време, стопли се повече. Цъфнаха дивите сливи, разлистиха
се крушите и един ден, сред топлия въздух и сред слънцето, закука кукувица. Както
беше обичай, Шибил започна да брои, за да види колко години ще живее, но после се
замисли за възрастта си и му се стори, че е вече стар. Спомни си Рада и се усмихна:
„Каква чудновата бърканица - мислеше си той - от жена, дете и дявол! И как всичко и
прилича; каже нещо - умно е, направи нещо - хубаво е!” И той я виждаше тъй, както
беше я видял, когато държеше иглата с конеца в устата си, гледаше го и се усмихваше.
“Не игла - помисли си пак Шибил и въздъхна. - Нож може да държи тъй в устата си, и от
тоя нож човек на драго сърце би умрял!”
(„Шибил” - Йордан Йовков)

7.

8.

Основните стилови черти на научен текст са:
а) информативност, експресивност, актуалност, открита оценка на автора;
б) точност, логичност, абстрактност, обективност, информативност;
в) точност, стандартност, обективност, икономичност, деловитост, яснота;
г) непринуденост, неподготвеност, индивидуалност, конкретност, непоследователност;
д) експресивност и информативност, стандартност и емоционалност.
Магнитофонен запис от разговор между двама приятели, за който те не знаят, е
дешифриран (транскрибиран ) в писмен текст. Кои характеристики на разговорната реч
не са запазени?
Отбележете правилния отговор.
а) живата реч;
б) мимики и жестове;
в) диалектни елементи, нарушаващи книжовните норми;
г) логичната реч.
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9.

Пред вас е част от съдържанието на една книга. Разгледайте го внимателно и отговорете
на въпросите.

а) На коя страница се намира урокът Членуване на прилагателните имена?
___________
б) Напишете на кои страници се намира текстът Кратка биография на Пейо Яворов.
___________

10.

Пред вас е началото на разказа „Шибил”. Текстът след заглавието на разказа е:
ШИБИЛ

									
									

Радка на порти стоеше,
Отдолу иде Мустафа...

										

Народна песен

		
Шибил, страшният хайдутин, когото заптиета и кърсердари търсеха под дърво
и камък, слизаше от планината и отиваше да се предаде. Утре тая вест щеше са се разчуе
навсякъде, кой щеше да я повярва! Шибил малко се грижеше за това. Той бързаше и
мислеше за друго...
а) подзаглавие;
б) бележка под линия;
в) цитат;
г) мото.
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11.

12.

13.

Предговорът на една книга се намира:
а) в началото на книгата;
б) в средата на книгата;
в) в края на книгата;
г) навсякъде в книгата.
Съдържанието на една книга служи да намерите:
а) определена част от книгата;
б) автора на книгата;
в) издателската къща;
г) илюстратора на книгата.
Прочетете внимателно текста и отбележете буквите пред правилните отговори.
НА ПЛАНИНАТА БЕСНА КОБИЛА
...Макар всичко наоколо да изглежда еднообразно, природата тук е много красива
и приятна. Бесна кобила има нещо особено, което я прави привлекателна за всеки
посетител. От нея се открива широк кръгозор. Откриват се безброй красиви планински
пейзажи. За окото на туриста се отваря широк поглед към дълбоки пропасти и към
дивни планински върхове.
На другата страна, откъм Босилеград, Бесна кобила е стръмна и на много места
– камениста. Тук, в една малка падина, лежи рудник „Благодат”. В този рудник се копае
руда, която съдържа голям процент олово и цинк.
Бесна кобила е планина:
а) в босилеградския край;
б) стръмна и камениста;
в) богата с въглища;
г) богата на оловно-цинкова руда.

14.

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпроса.
ВЪРХУ КРИЛЕТЕ НА ПРИКАЗНОТО
Приказен и в същото време реален, осезаем герой е Минашу в постановката на
Младежкия театър „Котаракът в чизми”. Актрисата Надя Топалова за втори път играе
тази роля.
Творческото горене и оригиналното сценично присъствие характеризират
новата постановка „Котаракът в чизми”. Спектакълът е дело на Лиляна Тодорова. В
нейната режисура той не е само пъстро, весело и забавно зрелище. Твърде ценно е за
децата яркото извеждане на идеята за верността на приятеля, за чистотата на човешките
взаимоотношения.
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Какво е предназначението на текста?
а) Да се оцени положително спектакълът „Котаракът в чизми”.
б) Да се изтъкнат качествата на актрисата Надя Топалова.
в) Да се изтъкне колективът на Младежкия театър.
г) Да се воюва за верността на приятеля, за чистотата на човешките взаимоотношения.

15.

Прочетете внимателно следната информационна бележка:
От 22 ноември в Националния исторически музей ще гостува известно
съкровище, открито през 1985 г. в с. Рогозен, Врачанско. То съдържа общо 165 съда, които
разкриват различните страни на бита, стопанската дейност и религията на нашите
предшественици от 4 в. пр.н.е.
Рогозенското тракийско съкровище ще бъде няколко месеца на разположение на
всички, които желаят да го видят.
Подчертайте изречението, в което се съобщава новината!

16.

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите.
От всички представители на земната фауна папагалите са известни с говорните си
способности и създават проблеми на стопаните си. Британец се раздели с приятелката
си, след като домашната му птица ракрила нейна връзка с друг мъж. Имитацията на
човешкия говор се удава най-добре на представителите на породата сив африкански
папагал. Според специалистите птиците използвали човешки думи, за да изразят
разлияни чувства. Точното значение се определяло от интонацията.
-По какъв начин папагалите говорят?
-Какви неприятности папагалът създал на своя стопанин - британец?

17.

Прочетете внимателно следните изречения и възстановете последователността им, като
напишете пред тях подходящите числа (1, 2, 3 или 4).
_______ Бяха от хората, от които най-малко ще очаквате да са замесени в нещо странно
или загадъчно, защото просто не одобряваха такива глупости.
_______ Господин Иванов беше директор на фирма, наречена „Грънингс”, която
произвеждаше дрелки.
_______ Госпожа и господин Иванови , живеещи на улица „Витоша” номер четири, с
гордост твърдяха, че – слава Богу! – са напълно нормални.
_______ Беше едър, набит мъж, почти без врат, но затова пък имаше много големи
мустаци.

18.

В следния текст подчертайте двете изречения, съдържащи най-важната информация:
Българският проект „Космическа колония ТАНГРА” се класира на второ място в
ежегодния ученически конкурс за Космическа колония на НАСА и Националната
космическа агенция на САЩ. Проектът разработва концепция за изграждане на
космическа колония за 10 000 човека. Те ще живеят и работят в нея. Учениците са създали
интересен дизайн и конструкция на колонията и предлагат интересни енергийни решения.
Съществува още една интересна идея. Според нея основният закон на колонията би
трябвало да е базиран на съществуващите конституции на България, Франция и САЩ.
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19.

Прочетете следния текст и отговорете на въпроса.
Солта е най-важният минерал в хранителния режим на човека. Тя снабдява
организма с положителни натриеви и отрицателни хлоридни йони, които са незаменими
при обмяната на течности в организма. Нарушаването на основния баланс води до
храносмилателни, неврологични и костни заболявания. За да има живот, трябва да има
и сол.
Най-древната пътна мрежа в Европа, и не само тук, са пътищата на солта.
Варненското златно съкровище от халколитната епоха според убедителни исторически
сведения е резултат от търговия със сол от древно находище близо до Провадия.
Най-старият от римските пътища, Via Salaria, е свързал Рим с Адриатическо море.
Днес австрийският град Залцбург навява изцяло музикални асоциации, но името му (от
Salz “сол”) ясно подказва, че преди музиката е била солта.
Кой абзац е най-важен за съдържанието на текста?

(Из печата)

________________________________

20.

Прочетете текста и отговорете на въпроса.
Солта е най-важният минерал в хранителния режим на човека. Тя снабдява
организма с положителни натриеви и отрицателни хлоридни йони, които са незаменими
при обмяната на течности в организма. Нарушаването на основния баланс води до
храносмилателни, неврологични и костни заболявания. За да има живот, трябва да има
и сол.
(Из печата)

Подчертайте ключовите думи в текста.

21.

Прочетете текста и отговорете на въпроса.
Солта е най-важният минерал в хранителния режим на човека. Тя снабдява
организма с положителни натриеви и отрицателни хлоридни йони, които са незаменими
при обмяната на течности в организма. Нарушаването на основния баланс води до
храносмилателни, неврологични и костни заболявания. За да има живот, трябва да има
и сол.
Най-древната пътна мрежа в Европа, и не само тук, са пътищата на солта.
Варненското златно съкровище от халколитната епоха според убедителни исторически
сведения е резултат от търговия със сол от древно находище близо до Провадия.
Най-старият от римските пътища, Via Salaria, е свързал Рим с Адриатическо море.
Днес австрийският град Залцбург навява изцяло музикални асоциации, но името му (от
Salz “сол”) ясно подказва, че преди музиката е била солта.
Вярно ли е следното твърдение според текста:

(Из печата)

Солта снабдява организма с положителни хлоридни и отрицателни натриеви йони.
а) да
б) не
12

22.

Прочетете текста и отговорете на въпроса.
Солта е най-важният минерал в хранителния режим на човека. Тя снабдява
организма с положителни натриеви и отрицателни хлоридни йони, които са незаменими
при обмяната на течности в организма. Нарушаването на основния баланс води до
храносмилателни, неврологични и костни заболявания. За да има живот, трябва да има
и сол.
Най-древната пътна мрежа в Европа, и не само тук, са пътищата на солта.
Варненското златно съкровище от халколитната епоха според убедителни исторически
сведения е резултат от търговия със сол от древно находище близо до Провадия.
Най-старият от римските пътища, Via Salaria, е свързал Рим с Адриатическо море.
Днес австрийският град Залцбург навява изцяло музикални асоциации, но името му (от
Salz “сол”) ясно подказва, че преди музиката е била солта.
(Из печата)
Кое заглавие би подхождало на цялото съдържание?
а) Най-важният минерал в хранителния режим на човека.
б) Болести, свързани със солния баланс на организма.
в) Произходът на името на австрийския град Залцбург.
г) Ролята на солта в хранителния режим и в човешката цивилизация.

23.

Прочетете внимателно следните изречения и възстановете последователността им, като
напишете пред тях подходящите числа (1, 2 или 3).
____ - Съжалявам много, но вие сте далтонист и не мога да ви дам свидетелство, защото
не различавате цветовете.
____ Докторе, аз съм бояджията, който ти боядиса апартамента, не можеш ли да ме
познаеш?
____ Един гражданин отишъл в поликлиниката, за да си извади медицинско свидетелство
за шофьор, но след прегледа очният лекар му казал:

24.

Прочетете внимателно следните изречения и възстановете последователността им, като
напишете пред тях подходящите числа (1, 2 или 3).
____ И го попитало...
____ Срещнало го едно закачливо момче.
____ Селянин карал кола с дърва за града.

25.

Прочетете внимателно следните изречения и възстановете последователността им, като
напишете пред тях подходящите числа (1, 2 или 3).
____ За да избегне наказанието, премълчал за двойката.
____ Бил много притеснен, защото знаел, че ще получи наказание.
____ Един ден Мишо получил двойка по математика.
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26.

Прочетете внимателно следните изречения и възстановете последователността им, като
напишете пред тях подходящите числа (1, 2 или 3).
____ Сутринта Иван събрал книгите и навреме тръгнал на училище.
____ Когато пристигнал в училищния двор, разбрал, че часът вече е започнал.
____ На път към училището срещнал едно хубаво кученце и започнал да си играе с
него.

27.

Прочетете внимателно следните изречения и възстановете последователността им, като
напишете пред тях подходящите числа (1, 2 или 3).
____ Когато ловците отминаха лозето, еленът загриза листата му.
____ Ловци преследваха един елен.
____ Той се скри всред шумата на едно лозе.

28.

Пред теб е част от репертоара на софийските театри за месец юни. Искаш да заведеш
един свой приятел на театър на 18 юни. Този ден има пет театрални представления.
Напиши техните заглавия.
НАРОДЕН ТЕАТЪР
бул. „Дондуков”, 6
15.06. от 12 и 17 часа „Червената шапчица”
16.06. от 11, 13 и 17 часа „Червената шапчица”
17.06. от 11 и 13 часа „Червената шапчица”
18.06. от 11, 13, 15 и 17 часа „Червената шапчица”
19.06. от 12, 17 и 19 часа „Червената шапчица”
ДЕТСКИ ТЕАТЪР
бул. „Витоша”
15 – 20 .06. от 11, 13, 17 и 19 часа „Спящата красавица”
ТЕАТЪР „ОХЛЮВЧЕ”
бул. „Цар Симеон”
15.06. от 17 часа „Принцесата върху граховото зърно”
17.06. от 13 и 17 часа „Принцесата върху граховото зърно”
18.06. от 17 часа „Принцесата върху граховото зърно”
19.06. от 17 и 19 часа „Принцесата върху граховото зърно”
КУКЛЕН ТЕАТЪР „ПИНОКИО”
ул. „Пиротска”, 52
15.06. от 17 часа „Лъжите на Пинокио”
17.06. от 13 и 17 часа „Пинокио и магьосницата”
18.06. от 19,30 часа „Лъжите на Пинокио”
19.06. от 17 и 19,30 часа „Пинокио и магьосницата”
Заглавията на театралните представления са:
1.
___________________________________
2.
___________________________________
3.
___________________________________
4.
___________________________________
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29.

Интересува те линията Кюстендил – София през работните дни. Най-удобно ти е
да тръгнеш в 10:00.часа. Пред теб е разписанието на линията Кюстендил – София за
понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък. В кои дни можеш да тръгнеш в 10:00
часа?
КЮСТЕНДИЛ – СОФИЯ
Понеделник				
тръгване-пристигане		

Вторник 			

тръгване- пристигане

07 : 00 – 09 : 00		
07 : 00 – 09 : 00		
08 : 00 – 10 : 00		
09 : 00 – 11 : 00		
10 : 00 – 12 : 00		
12 : 00 – 14 : 00		
12 : 00 – 14 : 00		
15 : 00 – 17 : 00		
15 : 00 - 17 : 00						
17 : 00 – 19 : 00						
Четвъртък				

Сряда

тръгване-пристигане
07 : 00 – 09 : 00
08 : 00 – 10 : 00
10 : 00 – 12 : 00
12 : 00 – 15 : 00
15 : 00 – 17 : 00
17 : 00 – 19 : 00

Петък

тръгване-пристигане		

тръгване-пристигане

07 : 00 – 09 : 00		
08 : 00 – 10 : 00		
10 : 00 – 12 : 00		
12 : 00 – 14 : 00		
15 : 00 - 17 : 00		
17 : 00 – 19 : 00

07 : 00 – 09 : 00
09 : 00 – 11 : 00
12 : 00 – 14 : 00
15 : 00 – 17 : 00
17 : 00 – 19 : 00

Дните, в които влакът тръгва в 10:00 часа, са:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

30.

Искаш да отидеш на лекар след обяд. Пред теб е разпределението на работното време /
на твоя личен лекар за седмицата.
Понеделник
Вторник
Сряда		
Четвъртък
Петък		
Събота		
Неделя		

07 : 00 -14 : 00
14 : 00 - 19 : 00
07 : 00 – 14 : 00
07 : 00 – 14 : 00
07 : 00 – 14 00
14 : 00 – 19 : 00
почивен ден

В кои дни можеш да отидеш след обяд?
___________________________
___________________________
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31.

През седмицата ще дават интересни филми в киното. Пред теб е програмата за
филмите:
ПРОГРАМА
Понеделник – „Империя”
Вторник – „Мисията”
Сряда – „Последният крал на Шотландия”
Четвъртък – „Невинни гласове”
Петък – „Робиня на любовта”
Кой филм ще дават в сряда?
__________________________
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Писмено изразяване

32.

Напишете с ръкописни букви.
Издателство „Братство”
_____________________________________________________________
Гражданско сдружение „Здрав живот”
_____________________________________________________________
„Книга за джунглата”
_____________________________________________________________

33.

Напишете с ръкописни букви.
Вестник „Другарче”
_____________________________________________________________
„Азбучна молитва” на Константин Преславски
_____________________________________________________________
Из „Детство Исусово”
_____________________________________________________________

34.

Напишете с ръкописни букви.
„Антигона” на Софокъл
_____________________________________________________________
Романът „Под игото”
_____________________________________________________________
„У Недини слънце грее”- народна песен
_____________________________________________________________

35.

Напишете с ръкописни букви.
„История славянобългарска”
_____________________________________________________________
Списание „Мисъл”
_____________________________________________________________
Старобългарска литература
_____________________________________________________________
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36.

Напишете с ръкописни букви.
„Ръководство за ученика по български език и литература”
_____________________________________________________________
Списание „ Мост”
_____________________________________________________________
„За Буквите” на Черноризец Храбър
_____________________________________________________________

37.

38.

39.

Напишете едно изречение с най-малко 10 думи за своето училище или за своя клас.
Изречението трябва да бъде разбираемо и граматически правилно.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Напишете едно изречение с най-малко 10 думи за това как сте прекарали лятната
ваканция. Изречението трябва да бъде разбираемо и граматически правилно.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
От следните думи съставете граматически правилно изречение:
разказ, на, майстор, Елин, е, късия, Пелин
________________________________________________________________

40.

В кое от следните изречения е допусната грешка?
а) Тъмнина и черен мрак обгръщаха планината.
б) Всяко правило си има изключение.
в) Гладен кокошка просо сънува.
г) Глухият старец се засмя и лулата падна от устата му.

41.

Определете стила на следния текст:
Абе, гледам го – нищо човек, пък мобифонът му на кръста, якето му – кожено, а и колата
му е кола, не е картон.
а) официално-делови;
б) научен;
в) художествен;
г) разговорен;
д) публицистичен.
Отбележете буквата пред правилния отговор.
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42.

Коя дума в изречението е неправилно употребена? Подчертайте я.
Петър Янков Джамбазов е шампоан по атлетика.

43.

Кой от редовете е излишен?
За правилно общуване са необходими следните елементи:
а) речева ситуация;
б) текст;
в) говорител;
г) слушател;
д) затоплена стая.

44.

Прочетете следния текст и отговорете на въпроса.
Стоя на спирката. До мене една жена пие кафе от пластмасова чашка. След като
го изпи, небрежно хвърли чашката на земята. Стана ми много неприятно. Решена да й
направя забележка, се обръщам към нея, когато едно друго момиче от спирката, също
толкова възмутено, ме изпревари...
Разговорът в текста се води:
а) в аптека;
б) в училище;
в) в съда;
г) на улицата.

45.

Към кой функционален стил принадлежи следният текст?
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Настоящото удостоверение се издава на Иванка Любенова Петрова, с личен
паспорт № А 003486222, издаден на 23.08.2010 година от ПУ Враня, адрес ул. “Стара
планина” № 63, ЕГН 2508984748314, като уверение на това, че върху сумата 10.000,00
динара е удържан данък 2.500,00 динара за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.
Удържаният данък е преведен по сметка № 40600342 на данъчна служба гр.
Босилеград.
Изготвил: Н. Николов
Гл.счетоводител: А.Христов					
31.03.2010 г.
гр. Босилеград
а) официално-делови;
б) научен;
в) разговорен;
г) художествен.
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Ръководител: П.Петров

46.

Попълнете с печатни букви следното заявление.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
oт
Име: собствено ................................................ бащино................................................................
фамилно ............................................................................................................................................
гражданин(ка) на:............................................ народност ..........................................................
роден(а) на: ...................................................... в гр. (село) ..........................................................
адрес: ....................................................................................................................№ . .......................
тел. (е-поща) .....................................................................................................................................
В Босилеград
.......................20… г. 					

47.

Подпис .................................................

Кои от следните принадлежности не ползваш в училище?
а) ученическа книжка;
б) свидетелство за завършен VIII клас;
в) данъчна бележка;
г) учебна програма;
д) работна тетрадка по биология.

48.

В VIII клас си изучавал следните предмети:
1. Български език
2.

Сръбски език

3.

Руски език

4.

Английски език

5.

Изобразително изкуство

6.

Музика

7.

История

8.

География

9.

Физика

10. Математика
11. Биология
12. Химия
13. Техническо и информационно образование
14. Физическо възпитание
15. Гражданско образование
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16. Вероучение
17. Информатика
18. Спорт
В списъка има два предмета, от които сте избрали един като задължително
избираем предмет.
Кой предмет си избрал?
/Ученикът посочва един предмет, който е изучавал./

49.

Документът Акт за раждане се издава от:
а) регистратора на гражданския регистър;
б) председателя на общината;
в) секретаря на училището;
г) началника на полицията.

50.										

										
										

ДО........................................(1)
на ОУ “Васил Левски”
гр. Босилеград

МОЛБА
от Георги Илиев Найденов,
бивш ученик в VIII клас на ОУ “Христо Ботев”
Госпожо Директор,
Моля да ми бъде издадено копие от зрелостно свидетелство за VIII клас.

51.

10.10.2010 година					

.........................................(2)

Босилеград						

Георги Найденов

1.							
а) директорката					
б) г-жа директорката					
в) Директора						
г) г-жа директора					

2.
а) Искрено ваш:
б) С най-добри пожелания:
в) С обич:
г) С уважение:

Напишете с думи следните числителни.
48
________________________________________
74.
________________________________________
500
________________________________________
XII
________________________________________
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52.
53.

Напишете с думи следната дата:
04. VI. 2010 година
____________________________________________________________
Намерете правописните грешки в следното изречение: Напишете го правилно.
Мотивите за страданието и спасението в Поезията на Христо смирненски се
интерпретират в продуктивен творчески диалог с литературната традицийя.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

54.

55.

В коя от думите е допусната правописна грешка?
а) безспорен;
б) безмислен;
в) безсмъртен;
г) безпокойство.
В кое от следните изречения НЕ е допусната правописна грешка?
а) Малките ветрове, сабрани заедно, образуват тайфуни.
б) Капка дъжд море неправи.
в) Глупостта е майка на престъплението.
г) Златните куршуми винаги попадат във целта.
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Граматика, лексика, диалект и книжовен език

56.

Попълнете текста:
В българския език има ______ букви (напишете броя на буквите) и ______
звука (напишете броя на звуковете). Звуковете, които се образуват в устната кухина от
трептенето на гласните струни, без шум са _____________. Звуковете на речта, които
съдържат шум, получени в резултат на учленителна дейност са _______________.

57.

58.

Разделете на срички следните думи:
обувки
мляко
обичам
Попълнете празните места с подходящи букви:
звучни
беззвучни

59.

б

д
ф

к

дж

дз

с

х

В кой от редовете има грешно изписана дума?
Напишете я правилно (според правилата на ятовия преглас).
1.
2.
3.
4.

60.

В изречението, което е отговор на въпроса, подчертайте думата, която носи логическото
ударение.
а)
		
б)
		

61.

вярност - верността
грях - грешка
блясък - бляскав
голям - голями

( - Кога Иванчо е дошъл?)
-Вчера е дошъл.
(На кого си казала това?)
- Не съм казала на никого.

Каква роля има ударението в подчертаните думи в следните изречения?
Стоян извади от джоба си скъпоценна парà.
От затоплената вода се издига пàра .

62.

В следното изречение подчертайте логическото ударение по начин, по който да се
наблегне върху обекта в изречението.
Осмокласникът Тодор Христов получи награда.
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63.

В дадените изречения частицата само носи логическото ударение. Променя ли смисъла
им?
Само Иван не е обядвал.
Иван само не е обядвал.
а) да;
б) не.

64.

65.

Разпределете посочените думи в съответните колонки:
пролетен, играчка, твой, щастие, летувам, играя, щастлив, този
съществителни
имена

прилагателни
имена

местоимения

глаголи

играчка
_______________

_______________
_______________

_______________
_______________

_______________
_______________

В кой от редовете има само изменяеми части на речта?
а) олеле, страх, страхлив;
б) но, плахо, в;
в) скачане, скочиха, скок;
г) там, тук, долу.

66.

Свържете правилно.
помежду
буря
четене
тогава
умен
двама
ям

67.

Напишете граматическите категории на съществителното момичета (род и число) и на
глагола ще изминат (лице, число, време, вид):
щастливи
ще изминат

68.

съществително
глагол
прилагателно
съществително
наречие
местоимение
числително
предлог

_______________________________________
________________________________________

Посочете реда, в който има само сложни думи.
а) машинопис, математика, лешояд;
б) дружелюбен, занапред, небосвод;
в) неколкократен, възпрепятствам, целомъдрие;
г) одухотворен, благоволя, овцевъд;
д) светоглед, килимар, многочлен.
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69.

Посочете реда, в който има само сложни думи.
а) жълто-зелен, ръкописен, безразсъден;
б) разписание, кинозвезда, заместник-директор;
в) благороден, сладкодумен, светлосин;
г) преподавател, почервенява, водовъртеж.

70.

Подчертайте корена в следните думи:
преводачите
родител

71.

Образувайте сложни думи от следните схеми. Напишете ги.
а)					
риб
грозд
лист

72.

O

пад
лов
бер

б)
път
свин
пол

въд
E
въд
шествие

От думите ‘син’ и ‘око’ се създава сложна дума ‘синеок’, която означава - този, който има
сини очи.
син + око = синеок
Как бихте нарекли, използвайки сложни думи:
а) който има изобретателен, остър ум;
б) място, където поради разлика в нивата течаща вода пада отвисоко.

73.

74.

Определете вида на следните изречения.
-

Господин професор, какво са това магарешки години? _____________________

-

Говорете, господине! _____________________

-

Деца, вие сега сте в магарешките години. _____________________

Определете вида на следните изречения. Оградете буквата пред правилния отговор.
1.

Децата плуват в бистрата река.

2.

Самолетът кръжи над летището.

3.

Кой е автор на стихотворението „Борба”?

4.

Ставай рано!

По цел на изказването изреченията са:
а) две съобщителни, едно въпросително и едно подбудително;
б) две съобщителни и две въпросителни;
в) едно съобщително, две въпросителни и едно подбудително;
г) две съобщителни, едно въпросително и едно възклицателно.
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75.

Кое от изреченията е въпросително?
а) Едва ли ще се върне навреме
б) Кажи ми кога ще се върне
в) Той дали ще се върне навреме
г) Попитай го дали ще се върне навреме

76.

Кое от изреченията е подбудително (заповедно)?
а) Днес е най- хубавият ми ден!
б) Не ме гледай така учудено!
в) Колко ми е приятно с вас!
г) Мамо, мамо, аз съм тук!

77.

В кой от редовете има думи, от които можете да съставите въпросително изречение?
Напишете го.
а) девойки, стоят, сградата, близо, до;
б) се, връщат, от, учениците, поход;
в) спортистите, неделя, ще тренират, в, ли;
г) кънки, получи, вчера, нови, Таня.

78.			

Ние тази година _________________ (завършвам) осми клас. След извесно време
ние _________________ (полагам) класификационен изпит. Аз бих _________________
(искам) да се запиша в гимназията, но не съм сигурен/а дали ще успея.
_________________ (започвам) да _________________ (подготвям се) преди два
месеца, но родителите ми непрестанно повтарят: „ _________________ (упражнявам)
всеки ден и ще успееш!”

79.

Попълнете празните места с правилната форма на глаголите в скобите.
Утре _________________ (ходя, аз) на училище. След училище _________________
(отида) при баба и дядо. Там _________________ (напиша) домашното си, а след това
_________________ (играя) с приятели.

80.

Попълнете празните места с правилната форма на глаголите в скобите.
Аз, Митко и Асен снощи _________________ (съм) на кино. Градският салон
_________________ (съм) изпълнен до последното място. _________________ (гледам)
югославския игрален филм „Неретва”. Всички присъстващи _________________(остана)
много доволни.

81.

Попълнете празните места с правилната форма на глаголите в скобите.
Миналата седмица ________________(правя, ние) класно по математика. Днес
учителката ги ________________(донеса). Аз _______________(изкарам) шестица и тя
___________ (съм) доволна.
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82.

Във всяка двойка изречения зачертай това, което е написано на бюрократичен език.
а) Синоптиците очакват захлаждане. – Синоптиците очакват настъпване на период с
ниски температури.
б) Нямаме достатъчно финансови средства. – Нямаме достатъчно пари.
в) Цените отново растат. – Повторно се стигна до увеличение на цените.

83.

Кое от изреченията е написано на бюрократичен език?
а) Нямам никаква информация по този въпрос.
б) Нямам време.
в) Г-н Иванов знае всичко.

84.

Изречението Направих съзнателно усилие да контролирам дишането си. може да бъде
заменено с:
а) Постарах се да се овладея.
б) Силно се разтревожих.
в) Дишането ми стана шумно.
г) Овладях нервите си.
д) Почувствах се тъжен.

85.

Кой от изразите е типичен за бюрократичния език:
а) Иде ми да го ударя.
б) Има да ме помни.
в) Следва да се пристъпи...
г) Иди играй!

86.

Свържете думите от лявата колонка с думите от дясната колонка, за да получите двойки
синоними.
В лявата колонка една дума е излишна.
1.
предвидлив		
а) реален
2.
грижлив		
б) проницателен
3.
досаден		
в) безкраен
4.
истински		
г) старателен
5.
неизмерим
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87.

а) Подчертайте двойката антоними.
ида – ще дойда
ще дойда – ще пристигна
ще дойда – ще отида
б) Коя дума е антоним на думата ленив?
мързелив, отпуснат, трудолюбив, флегматичен
в) Напишете антонимите на следните думи:
светъл - ______________
тъжен - ______________

88.

В кое от изреченията са употребени синоними, в кое антоними, а в кое омоними?
Свържете изреченията с отговорите.
1. Гледам внимателно и нищо не виждам.		
2. Бабо, омеси ли пита? - пита Стоян.		
3. Кълна се да браня род и родина.			
4. Сит на гладен не вярва.

89.

а) омоними
б) синоними
в) антоними

Кой от дадените изрази е метафоричен?
а) Човекът върви бавно.
б) Времето върви бавно.
в) Движението е бавно.
г) Детето говори бавно.

90.

Коя дума НЕ е сродна с останалите?
а) сметало
б) смятам
в) пресметна
г) смет
д) сметка

91.

Отбележете изречението, в което една дума е употребена два пъти в различните си
значения:
а) Първо го заболя гърлото, а после го заболя главата.
б) Зелените плодове обикновено са със зелен цвят.
в) Неговият син има син пикап.
г) Поради липса на дърва ще спрат производството на дървени мебели.
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92.

В колко различни значения е употребен глаголът товаря в изреченията:
Товарят въглища в камиони.
Тя се товари с прекалено много работа.
Той не обича да се товари с чужди задължения.
Правителството не може да се товари с несвойствени отговорности.
Много товари потеглят с параходи за Русия.
Докато товареше багажа в колата, го извикаха по телефона.
Оградете буквата пред правилния отговор.
а) две
б) три
в) четири
г) пет

93.

В кое от изреченията прилагателното кисел е употребено в преносното си значение?
а) Виненият оцет е по-кисел от ябълковия.
б) Кисèлът се нарича така, защото има кисел вкус.
в) Винаги става от сън с кисела физиономия.
г) Киселинните дъждове са много вредни.

94.

В кое от изреченията подчертаните думи са употребени в основното (прякото) си
значение, а в кое в преносното?
а)
1. Днес слънцето изгря в 7 часа и 12 минути.
2. Радостта изгря с първия ден на пролетта.
3. Лампата изгря с всичката си мощност.
б)
1. Усилна жътва кипи из равното поле.
2. Водата кипи при сто градуса.
3. Виждам, че кипи от яд, но нищо не казва.
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95.

Прочетете следния откъс от Римско царство.
В началото се развива под влиянието на древногръцката архитектура и едва към
края на първата република придобива собствен облик. Нов момент, който значително
променя римската архитектура, е откриването на бетона през 1 в. пр.н.е. Новият
строителен материал позволява по-голяма свобода на строене и така майсторите
изработват първите колонади с редици само от декоративни колони. Бетонът се счита за
едно от най-важните открития на римляните. Типичен елемент на римската архитектура
са богато украсените мозайки.
Кой израз означава майстор?
а) никому шапка не сваля;
б) от нищо нещо прави;
в) като мехлем на рана е;
г) като брашнен чувал е;
д) в кърпа му е вързано.

96.

Кой от изброените фразеологизми от първата колонка няма съответствие сред думите
във втората колонка. Другите ги свържете.
а) от дъжд на вятър			
б) на куково лято			
в) под дърво и камък			
г) през куп за грош

97.

никога
навсякъде
понякога

Кое от посочените фразеологични словосъчетания е със значение променя си
поведението:
а) запъва се като магаре на мост;
б) хврля ръкавица;
в) запява друга песен;
г) обира си крушите.

98.

Какво е значението на фразеологизма гледам с четири очи ?
а) гледам с очила;
б) намесвам се в чужда работа;
в) кривоглед съм;
г) наблюдавам много внимателно.

99.

Какво е значението на израза Ахилесова пета ?
а) лоша страна;
б) силна страна;
в) слаба страна;
г) скрита страна.
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100. Свържете

започнато.

изразите от лявата колонка с подходящите изрази от дясната, както е

1. лапам мухите		
2. подливам вода		
3. божа кравичка		
4. Ахилесова пета		

а) слабо място
б) кротък човек
в) пакостя
г) губя си времето

101. Свържете изразите от лявата колконка с подходящите изрази от дясната колонка.
1. Няма покрив над главата си
2. Мълчи като риба			
3. Работи като мравка		
4. Златни ниви			

а) хлебородни ниви
б) работлив човек
в) кротък човек
г) няма си къща

102. Свържете изразите от лявата колонка с подходящите изрази от дясната колонка.
1. дървена глава		
2. чупя рекорди		
3. човек като лисица		
4. широко сърце		

а) хитър човек
б) обичащо сърце
в) надминавам рекорди
г) твърдоглав (инатлив) човек

103. Свържете изразите от лявата колконка с подходящите изрази от дясната колонка.
1. стройна като топола
2. бърз като охлюв		
3. кисел като оцет		
4. славеев глас			

а) бавен човек
б) хубаво пее
в) хубава снага
г) сърдит човек

104. Свържете изразите от лявата колконка с подходящите изрази от дясната колонка.
1. бащино огнище		
2. бърз като стрела		
3. горчиви думи		
4. остър вятър		

а) студен вятър
б) бащин дом
в) бърз човек
г) лоши (зли) думи

105. Прочетете следното определение от Тълковен речник на българския език и отговорете
на въпроса.

курбàн, мн. курбàни, (два) курбàна, м. 1. Животно, заклано като жертва за здраве (или
в памет на някого); оброк. Давам курбан. Коля курбан. 2. Гощавка с такова животно.
Отивам на курбан. Правя си курбан. 3. Ястие, което се приготвя в такъв случай. 4. Прен.
Жертва, обикновено невинна. Ставам курбан за чужди интереси.
Препишете преносното значение на думата курбàн.
__________________________________________________________________________
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106. Прочетете следното определение от Тълковен речник на българския език и отговорете
на въпроса.

обùквам гл. нсв., обùкна гл. св. 1. Изпълвам се с чувство на обич, почвам да обичам.
Обикнах го изведнъж.
Коя е формата на глагола за свършен вид?
____________________________________

107. Коя от извадките е направена от фразеологичен речник?
а) акция – дело, работа, операция, предприятие, дейност, начинание
б) вдигам /вдигам акциите (на някого) – прекомерно хваля някого
в) акция ж. (лат.) – 1. Действие за прокарване или осъществяване на известна идея
г) акция ж. – 1. операция; 2. кампания; 3. акция (ценна бумага)
д) акция – чрез руски, немски или полски от лат.”действие”, срв. акт, реакция

108. Ако искате да получите сведения за произхода на една дума, ще я потърсите в:
а) тълковния речник;
б) фразеологичния речник;
в) етимологичния речник;
г) двуезичния речник;
д) правописния речник.

109. Подредете следните думи така както биха стояли в речник:
водач, воденица, воал, воден, вода

110. На

кой книжовен език е написана творбата „Азбучна молитва” на Константин
Преславски?
__________________________________________________________________________

111. На кой книжовен език е написана творбата „За буквите” на Черноризец Храбър?
__________________________________________________________________________

112. Какво означава диалектизмът компир?
а) домат;
б) картоф;
в) ябълка;
г) слива;
д) пъпеш.
Отбележете буквата пред правилния отговор.
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113. На кой книжовен език е написан романът „Под игото”?
__________________________________________________________________________

114. Прочетете изреченията и посочете правилните твърдения.
а) Българският език е източнославянски език.
б) Словенският и словашкият са славянски езици.
в) Българският и сръбският са южнославянски езици.
г) Славянските езици принадлежат към семейството индоевропейски езици.
д) Руският език е южнославянски език.

115. Писмената форма на българския език възниква през:
а) 7. век
б) 9. век
в) 10. век
г) 12. век
д) 19. век

116. Кои наречия са характерни за българския език?
а) екавско;
б) икавско;
в) якавско;
г) ийекавско.

117. Кое наречие е залегнало в основата на съвременния български книжовен език?
____________________________________наречие.

118. Как се нарича езикът на Кирил и Методий, възникнал през втората половина на 9.век:
а) старобългарски език;
б) новобългарски език;
в) български език;
г) прабългарски език.

119. В Сърбия има много национални малцинства. Всяко малцинство има свой език. В коя
колонка са изброени само езиците на малцинствата:
а) английски
унгарски
русински
български

б) унгарски
руски
български
сръбски
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в) български
русински
ромски
унгарски

120. Кое твърдение НЕ е вярно?
Българският език е:
а) балкански език;
б) славянски език;
в) европейски език;
г) романски език.

121. Кое е вярното твърдение?
Българският език за българите в Република Сърбия е:
а) държавен език;
б) майчин език;
в) чужд език.

122. В

следните три колонки подчертайте само езиците на националните малцинства в
Република Сърбия:
1.
- български
- албански
- сръбски
- руски

2.
- унгарски
- румънски
- немски
- английски
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3.
- френски
- ромски
- хърватски
- русински

Литература

123. Свържете правилно литературната творба и нейния автор. Едно заглавие е излишно.
На браздата
Снаха
Синеоката
Една българка
Хаджи Димитър

Елисавета Багряна
Иван Вазов
Елин Пелин
Христо Ботев

124. Свържете правилно литературната творба с нейния автор. Едно заглавие е излишно.
На прощаване
Бай Ганьо
Тихият пролетен дъжд
За буквите
Азбучна молитва

Черноризец Храбър
Алеко Константинов
Николай Лилиев
Христо Ботев

125. Свържете правилно литературната творба с нейния автор. Едно заглавие е излишно.
Патриот
Стани, стани юнак балкански
Посвещение
Маминото детенце
Дърво без корен

Николай Хайтов
Веселин Ханчев
Христо Ботев
Добри Чинтулов

126. Свържете правилно литературната творба с нейния автор. Едно заглавие е излишно.
Гераците
История славянобългарска
Под игото
Скрити вопли
Земя

Димчо Дебелянов
Иван Вазов
Елин Пелин
Паисий Хилендарски

127. Твърдението,

характерно за народното творчество, отбележете с „Т”. Ако
характеристиката не се отнася до народното творчество, отбележете с „Н”.
Творбата се сътворява от надарена безименна личност.
Творбата не е изложена на промени, пренася се винаги в една и съща
форма.
В творбите е изразена силната мотивация на автора да изкаже собствените
си разбирания.
В творбите се използват постоянни епитети, определено начало и край.
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128. Вярно ли е следното твърдение:
Българското народно творчество е богато на теми и мотиви.
а) да;
б) не.

129. Коя от посочените творби НЕ принадлежи към народното творчество?
а) Орал дядо на ливадка;
б) Даваш ли, даваш, балканджи Йово?;
в) Хайдути;
г) Крали Марко освобождава три синджира роби.

130. Кой от приведените текстове принадлежи към личното творчество, А или Б:
а)

Под горица, под зелена,

		

ред орачи, ред копачи,

		

оран орат, жито сеят,

		

те го сеят, бог го расти.

б)
Както беше учуден, Моканина се озърна и погледна към шосето: всеки ден
запладняваше стадото все на тая поляна, но като че едвам сега забеляза колко много
лястовички са накацали по телеграфната жица. Пък и не беше чудно: наближаваше
Преображение Господне и по това време лястовичките и щъркелите се събираха да си
ходят. Толкоз много бяха лястовичките и тъй нагъсто бяха накацали, че жицата беше
увиснала и натежала като броеница. Много, но все черни.

131. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася до личното творчество?
а) Авторът на произведението е познат.
б) В творбата има постоянни епитети.
в) Произведението остава непроменено.
г) В творбата има подчертано авторско „аз”.
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132. Определете към кой литературен род принадлежи творбата, от която е взет откъсът:
Един вол работил на господаря си много години вярно и търпеливо. Живеел и
се надявал, че като остарее, стопанинът му ще го храни добре и ще го остави да почива
и да умре мирно и тихо. Но се излъгал. Когато остарял, с голяма мъка теглил ралото и
тежката кола. Впрягали го да вършее по цял ден, като му поставяли зобница на устата, та
да не яде от житото, което вършеел. Горкият вол търпял и си мислел: „Когато свършим
хармана и засеем есенното семе, стопанинът ще ме освободи да си почина. Нима не
вижда, че вече нямам сили да вървя, а камо ли да ора и да тегля колата!“
...
(„Бягството на животните в гората”)
Отбележете правилния отговор.
а) лирика
б) епос
в) драма

133. Определете към кой литературен род принадлежи творбата „Тихият пролетен дъжд”:
					
					
					
					

Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!

					
					
					
					

Тихият пролетен дъжд
слуша земята и тръпне,
тихият пролетен дъжд
пролетни приказки шъпне.

					
					
					
					

В тихия пролетен дъжд
сълзи, възторг и уплаха,
с тихия пролетен дъжд
колко искрици изтляха!

					

1918

							

Николай Лилиев

Отбележете правилния отговор.
а) лирика
б) епос
в) драма
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134. Определете към кой литературен род принадлежи творбата, от която е взет откъсът:
Един гладен вълк шетал из гората. От глад едва гледал. Отдалеч го видяла
лисицата и се усмихнала. Тя познала, че вълкът е гладен, няма много сили, едва върви,
и тозчас решила да му отмъсти и за голямата сила, която имал, и за смелостта му, и
най-много за здравите му зъби. Тя само с хитринка се опитвала да преживява и винаги,
когато могла, показвала на вълка, че тя е по-умна и по-хитра от него и по тоя начин
отмъщавала за силата му. И сега, като го видяла такъв гладен и уморен, помислила си
да го направи за присмех на другите. Отишла при него и заподскачала, подсмивала се
радостно, търкаляла се.
Кумчо-вълчо я погледнал сърдито и рекъл:
— Що има, кумице? Що си толкова весела и радостна?
— Как няма да съм радостна, кумче? — рекла лисицата. — Весела съм, сита съм,
сега ми е паднало сърце на място.
— Какво се е случило, кумице, че най-после и твоето сърце е легнало на мястото
си? — попитал вълкът учудено...
...
Народна приказка
Отбележете правилния отговор.
а) лирика
б) епос
в) драма

135. Определете към кой литературен род принадлежи творбата, от която е взет откъсът:
				
Мома коси зелено ливаде
				
Мома коси зелено ливаде.
				
Като коси три откоса падат:
				
първи откос – трева детелина,
				
втори откос - здравец
					
и тинтява,
				
трети откос - лилак и босилек
Отбележете правилния отговор.
а) лирика
б) епос
в) драма
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136. Определете към кой литературен род принадлежи творбата, от която е взет откъсът:
Хаджи Коста (като поема чашата, сръбва и намусено). Хем чувай! Ума си в главата
си сбирай... Толкоз пътя става ти казвам: бе джанъм, поостави са от тия пущини, мисли
и за къщната работа; ама на кого думаш, дуварът ако чуй, и ти же чуш. (Посръбва.)
Злата. То... жената кога ли й пригодила...
Хаджи Коста. Като си са захласнала подир тях... па не щеш да знаеш туй къща ли
й, или курник, анадънму? Кога ли же ма земат дяволите, па же ти кажа аз на тебе едни
моди.(Посръбва.)
Злата. А че... модите, хаджи... нали сега светът гледа пòна друго... па и ний, езер,
както правят хората.
Хаджи Коста. Хората може да покачат и дрънкала, па и ний не же станем маймуни,
анадънму?
Злата. Ама сега не е като е’новремешно... не може без тях, хаджи.
Хаджи Коста. Не стига, дето прахосваме пари за нищо и никакви парцали, ами
като са захласнете в тях пущини, па не мислите за в къщи како тряба да са наготви и
онодя. Сабахлаин, токо като станете, друга работа не ви е на очи, ами ръце ви право на
пустите моди; гаче сте луди-полудели подир тях мерèщини.
Злата. Па защо хоратиш тъй бе, хаджи, как щели сме да не гледаме и друга работа?
Яли сега не ти ли донесох кафето?...
Добри Войников
(откъс от „Криворазбраната цивилизация”)
Отбележете правилния отговор.
а) лирика
б) епос
в) драма

137. Пред вас е една класна работа на тема „Едно мое утро”. След всеки абзац от класното

напишете коя форма авторът е използвал: монолог, диалог, повествование или описание.
Един отговор се повтаря.
а) Зазвънка будилникът. Рипнах от кревата, подготвих се и излетях през глава навън.
Едвам стигнах автобуса, който току-що тръгваше от гарата. _______________________
б) Отвътре автобусът беше нашаран с графити. По пода се разливаше мръсна вода.
_______________________
в)
		

- Момиче, бутна ме!
- Извенете, без да искам. _______________________

г) - Без да искаш, но мене ме боли кракът! Не внимавате къде ходите, не гледате нито
себе си, нито другите. Когато аз бях млад, гледах и къде ходя, и къде се спирам, а не като
муха без глава... _______________________
д) Гледах Дунава, широк и син, старите жълтеникави къщурки и дърветата пълни със
позлатени листа. _______________________

39

138. Коя форма на изразяване се използва в следния текст?
Неговата голяма и бяла къща, в която живееше многолюдното му семейство, беше
на лично място сред селото, виждаше се отдалече и отдалече личеше, че е чорбаджийска.
Всред широкия двор, в който можеше да се смести една махала и който околовръст бе
ограден като кале с бели зидове, се издигаше високо и право като стрела самотен кичест
бор - единственият бор в цялата околия. Той бе донесен като малко борче от светите
рилски гори и посаден тук в незапомнени времена от прадедите на Гераците. Това бе
тяхното семейно знаме, с което се гордееха. Под неговата света сянка бяха отраснали
няколко поколения. Под нея бяха преживели последните си дни много старци от рода
им.
Отбележете правилния отговор.
а) монолог;
б) нарация (повествование);
в) дескрипция (описание);
г) диалог.

139. За коя форма на изразяване в художествената литература е характерно твърдението:
Авторът не очаква незабавен отговор или не адресира изказването си пряко към
определен събеседник.

140. Добавете репликите в диалога.
Емил се прибира късно у дома.
- ____________________________________________ - каза строго майка му.
- ____________________________________________ - отвърна недоволно момчето.
- ____________________________________________ - настоятелно повтори тя.
- ____________________________________________ - съгласи се накрая с нея той.

141. Прочетете внимателно текста.
„В своите творби Йордан Йовков разкрива изстрадалата и благородна душа на
бедните селяни. Такъв герой е и Моканина от разказа „По жицата”. Писателят – хуманист
го представя като човек с благородно сърце и голяма душа, готов да изслуша и разбере
мъката на събратята си.”
Темата на текста е:
а) Й. Йовков като автор;
б) душата на бедните селяни;
в) Моканина – човек с благородно сърце и голяма душа;
г) умението на Моканина да изслуша и разбере;
д) писателят – хуманист Йордан Йовков.
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142. Прочетете внимателно текста.
Eлин Пелин е един от най-големите художници на българското село, майстор на
късия разказ в българската литература, създател на галерия ярки, незабравими образи.
Сюжетът в „По жътва” е опростен – слънчев удар убива „обичливо” селско
момиче в равното Софийско поле.
Както в повечето си творби, така и в тази случката е изобразена на фона на
природата. Началната картина създава тягостно настроение. То идва от усещането за
безкрайност. Безкрайно е пространството: „От край до край, докъдето ти око види, се
люлеят златни ниви”. Времето сякаш е спряло и се усеща жаркото слънце, жегата и колко
е „тежко и задушно”.
Темата в „По жътва” е:
а) от край до край дето ти око види;
б) природата;
в) безкрайното пространство;
г) слънчев удар убива обичливото селско момиче.

143. Прочетете внимателно текста.
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Недей дочаква ни зори,
върви ори, ори, ори...
Като няма прокопсия,
плюл съм в тая орисия!
Немигнал, ставай: ей месец още
насред небето, дълбока нощ е.
Главата тегне, а сън очите
залепя сякаш. Какво е време?
Великден иде, пък оран, семе
земята чака, нижат се дните.
По-скоро, хайде! Че да се впряга;
съседа, чуваш, и той се стяга.
Излезеш, идеш, в земя корава
напънеш рало, халосаш вола...
Мъглата нощна затъне в дола,
огрее слънце и чак тогава
за отдих спреш,
а свяст се вий и пак поглеж!
Дий...
Дий, воле, дий!

							

П.Яворов

Oсновната тема на стихотворението е:
а) любовта;
б) градът;
в) трудът;
г) природата.
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144. Прочетете внимателно текста.
Разказът „Една българка” от Иван Вазов разкрива духовната сила на една
обикновена жена от народа, изправена пред труден избор. Тежка е съдбата на българина,
загубил свободата си, живеещ в робство - изтерзан и измъчен. Но авторът доказва, че
въпреки робството народът е съумял да запази жива волята си за борба, съхранил е
моралната устойчивост на духа си.
Добротворството е основна ценност на християнската нравственост. Да създаваш
добро е път към истинската човечност. Тя провокира действията на баба Илийца по
нейния път към доброто. Желанието да спаси два човешки живота ръководи смелата
българка, дава й изключителна вътрешна сила.
Какво разкрива Иван Вазов в разказа „Една българка”?
а) биографията на Иван Вазов;
б) природата;
в) смирението;
г) духовната сила на обикновената жена.
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СРЕДНО НИВО

Умение за четене и разбиране на прочетения текст

145. Прочетете следните текстове и посочете стила им: разговорен, художестван, научен,
официално-делови.

А. Тук искам да остана и да умра. Че няма по-хубава земя от тая, дето съм видял
слънцето за пръв път. Няма по-хубаво гнездо от онова върху сиромашкия комин, в
което се излюпих и в което отгледах моите малки рожби. Де и защо ще вървя другаде?
К.Константинов
Б. Поради натрупване на сняг, което прави наложително неговото разчистване с техника,
временно се забранява движението и паркирането на лични автомобили в центъра на
града.
В. Аз пък ти казвам, че нашият отбор е сто пъти по-добър от вашия. Първо, защото сме
по-технични, а ти знаеш какво е техниката в спорта. Второ, защото и физически сме поиздръжливи в този момент. При днешния атлетичен футбол без това не може!
Г. Каква е била съдбата на крепостта през ранното Средновековие? Твърде оскъдни
са данните за този период в нейната история. Липсата на културен пласт от VII-XI в.
подсказва, че вероятно по това време Мадарската крепост не е била обитавана.
А _______________ Б _______________ В _______________ Г _______________

146. Прочетете следния текст и посочете стила му: разговорен, художествен, публицистичен,
научен, официално-делови.

Писмо от Космоса след 50 000 години
Група от французи и американци, ръководена от художника Жан-Марк Филип,
лансира проект, наречен КЕО и предвиждащ изстрелването на капсула, която ще се
върне на Земята след 50 000 години. Тя ще носи товари и съобщения, предназначени за
бъдещите поколения, и ще бъде изстреляна на борда на крилат спътник през 2001 г.
Авторите на проекта, който е подкрепен и от Европейската агенция за
космически изследвания, приемат послание от всички, желаещи да споделят нещо с
бъдещите обитатели на Земята. Съобщенията се събират или чрез Интернет, или
по пощата, могат да бъдат на всякакъв език. Те ще бъдат записани на специални
компакт дискове, заздравени така, че да издържат през годините, които ще прекарат
в Космоса.
(в. „Сега“, 20.04.1999 г.)
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147. Прочетете

следния текст и посочете стила му: разговорен, художествен, научен,
официално-делови.
Когато прабългарите видели гъстите и многобройни редици на византийската
армия, те не се решили да влязат в сражение, а се оттеглили в своето укрепление и
взели мерки за защита. В продължение на 3-4 дни и двете войски стоели една срещу
друга, без да предприемат каквито и да било действия: Прабългарите не се осмелявали
да напуснат укреплението и да влязат в открит бой с такава огромна армия, а
византийците поради блатата и непроходимата местност също така не започвали
сражение. Протакането дало възможност на прабългарите да се съвземат от
първоначалната уплаха и да станат по-смели и по- дръзки, докато на византийската
армия то представлявало деморализиращо. По същото време императорът, който
страдал от силни болки в крака, напуснал византийския лагер и с пет кораба заминал,
сред войската се пръснал слух, че той бяга. Слухът предизвикал уплаха и византийската
армия, без да влезе в каквото и да било сражение, се впуснала в паническо бягство. Сега
прабългарите излезли от укреплението и започнали да преследват противниците си.
Преследването се превърнало в поражение за византийците: по-голямата част от тях
били избити, мнозина били ранени. Прабългарите преследвали неприятеля до Дунава,
нахлули в Добруджа, стигнали скоро до Одесос и завзели цялата област на север от
Стара планина, която дотогава била византийско владение.
(„История на България“ т.2, БАН)

148. Прочетете следните текстове и посочете стила им: разговорен, художествен, научен,
официално-делови.

А. Стоя край морския бряг и гледам вълните. Като млади игриви момичета те летят по
безкрайното море и пеят дивни и свободни песни.
Б. – Къде сме довечера?
– Взела съм билети за кино…
– Ураа! Кинце! Страшно обичам!
– Филмът е чудесен, ще ти хареса.
В. Път - всяка земна площ в населените места или извън тях, която е предназначена или
обикновено се използва за движение на пътни превозни средства и пешеходци.
(Правилник за движение)
Г. Пропорционалността на изминатия път и протеклото време е характерна черта само
на равномерните движения. (Учебник по физика)
А _______________ Б _______________ В _______________ Г _______________
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149. Прочетете следните текстове и посочете стила им: разговорен, художествен, научен,
официално-делови.

А. Таралежът принадлежи към семейство насекомоядни бозайници. Обитава редки
гори и тревисти местности. При опасност се свива на кълбо, защитен от бодлите си.
Б. Кучето му е картина - продължава Кекердекът. - Като го видиш само, и ще речеш:
„Английска порода ! Каталог !” Като го пуснеш на края на града и му речеш само:
бре,те,те,те ! ...”– седни си под някоя круша и чакай да ти донесе заека само.

„Те

Излети като стрела и там душне, тук душне, спре за момент, метне се в някой трънак и
хоп-гюдженът е в торбата !
Чудомир
В.
– Томи-и-и ! Ох,хубавото кученце ! Защо не ми го подариш? Моля ти се. Виж, как
върти опашка ! Ще го гледам като злато...
		

– Не мога ! То ми е другарчето.

Г. На водача на пътно превозно средство се забранява:
1) да управлява превозно средство след употреба на алкохол или друго силно упойващо
вещество, преди да е преминало действието му.
А _______________ Б _______________ В _______________ Г _______________

150. Прочетете следните текстове и открийте общото в тях.
Ех, да бях на твоите години! Уви, времето лети бързо. Като бях млад, о-хо-о, камък да
стисна, вода пуска. Вече съм стар. Ужас! Всичко ме дразни, особено котката. Марш! Вън!
От нея дума не мога да кажа, все ме гледа...
Името на Веселка е весело, но самата тя е винаги недоволна от нещо. Ако искам да и
разкажа виц, тя казва: „Уф! Колко е скучно!“ Предложа ли да идем на кино, казва: „Хм-м,
ще видим...“ Повече няма да дружа с нея, за да мога да кажа „Браво на мене.”.

151. Прочетете следните текстове и открийте общото в тях.
Свети Георги е роден в Мала Азия, в Кападокия, но рано загубил баща си. Отправил
се с майка си в Палестина, нейната родина.Там си осигурил всичко - богатство, добро
образование, възхищение за храбростта, ума и красотата. Дори император Диоклециян
бил респектиран от неговото юначество. Той е раздал на бедните огромното си богатство
и като войник на императора отказал да воюва с християните, отказал да ги гони и
изтезава. За него се разказва легенда, как е убил огромна ламя и спасил много хора.
Свети Никола се родил през втората половина на 3. век. Семейството му било знатно и
богато.Той е починал на преклонна възраст. Не изпитвал силно мъчения на преследвачи
и егзекутори, но изпитвал радостта да даваш, без никой да знае за това. Когато умрели
родителите му, раздал своя имот и никой дори не научил какво е сторил. Той се смята за
повелител на морските бури и закрилник на моряците.
Никола означава Побеждаващ.
(„Български светци и празници” - Лилия Зарева)
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152. Прочетете следните текстове и открийте общото в тях.
Костенурката, чиято глава се подаваше от нейната черупка, допълзя до чешмата.Тя се
смяташе по-учена животинка от онези животни в гората, но кой го признаваше? Щом
намереше някой вестник, тя го примъкваше в храсталака и четеше. Така знаеше всичко,
което ставаше на земята...
Веднъж дадох на моето коте да пие специално мляко и с изненада установих, че след
около час малкото коте се е превърнало в тигър.Той тръгна към мене с наперена походка
и изръмжа гордо. Със силната си опашка блъсна вазата от масата и тя падна с трясък на
пода. После показа острите си зъби и заплашително поклати глава.
(Интернет)

153. По какво си приличат двата текста?
ПЪРЖЕНЕ НА ПАЛАЧИНКИ
В нагорещен плосък тиган се разтопява бучка масло и с черпак се сипва малко от сместа,
така че да покрие цялото дъно. Когато се изпържи от едната страна (след 1-2 минути),
се обръща. След като се изпържи и от другата страна, палачинката се поставя в чиния.
Гарнира сe по желание с шоколад, сирене и др.
ПАЛАЧИНКИ
Много обичам палачинки! Мога да ям само това от сутрин до вечер! Най-много ги
обичам със сладко от вишни. Освен това обичам и да правя палачинки. Предпочитам
някой друг да ми разбърка сместа, а аз обичам да ги подхвърлям, за да ги обръщам.

154. На какво се дължи разликата в значенията на двойките изречения ?
		
		

1) Запъхтян изтичах до телефонната кабина и вътре видях жена.
2) Запъхтян изтичах до телефонната кабина и вътре видях жената.

а) на различната гледна точка на разказвача;
б) на противопоставянето познатост / непознатост по отношение на обекта;
в) в значенията между двете изречения няма разлика.

155. Насилие в училищата
Неотдавна в 115 училища бе проведено изследване за насилието между учениците. Факт
е, че не участват в насилието 71% от учениците. Около 29% от учениците са или жертви,
или насилници. В ролята на жертва се явяват 21% от запитаните ученици. Някои жертви
са същевременно и насилници – 4% от учениците.
Какво е отношението на автора на текста към насилието в училищата?
а) авторът не проявява особен интерес;
б) авторът е загрижен;
в) авторът е сърдит.
Отбележете буквата пред правилния отговор.
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156. Пуделът принадлежи към най-древните породи кучета. Някога е бил отглеждан за

ловни цели, но в наши дни е идеалното куче за градското жилище и го препоръчвам за
отглеждане.
Пуделът е прочут с умението да се привързва към хората. Лесно се обучава. Той е умно,
жизнерадостно и дружелюбно животно. Среща се в три разновидности. Окраската на
космите задължително е в един цвят – черен, бял, сребристосив, кафяв...
Какво е отношението на автора на текста към описаната порода кучета?
а) авторът харесва описаната порода кучета;
б) авторът не проявява особен интерес;
в) авторът се възхищава от тази порода.

157.

От бабината ракла
Във всеки дом има кътче, в което грижливо се пазят толкова стари покривки, ризи,
престилки, черги и пъстри плетени чорапи. Нека заедно разровим старите бабини
ракли и да споделим вълнението, което предизвикват тези съкровища, изработени от
сръчните ръце на българката. През онези векове всяка една от тях е прибавяла, отнемала
или променяла по нещо от шевиците, за да достигнат днешната си изящна форма...
Не мога да разбера и да се примиря с това, че след като имаме такова национално
богатство – шевиците, има жени, които хабят време, средства и труд, за да бродират
гоблени, понякога със съмнителни естетически качества...
(Из печата)
Какво е отношението на автора на текста към богатството от старите бабини ракли?
а) авторът не проявява особен интерес;
б) авторът е сърдит;
в) авторът е загрижен.

158. Започва фестивалната програма и се появяват популярни личности от първа величина,

иначе достъпни само от кориците на лъскавите списания.
Имаш чувството, че сега можеш да ги докоснеш, защото те вървят на една ръка разстояние
от нас. Феновете блокират площада, а фоторепортерите се изкачват по своите преносими
стълбички за по-добра видимост.
Какво е отношението на автора?
а) авторът е незаинтересован;
б) авторът изразява непосредствените си впечатления от оживлението около
откриването на фестивала.

159. В текста: Лицето му, червендалесто, но опалено и позагрубяло от слънце и ветрове,
имаше сериозно и студено изражение даже и когато се усмихваше...
Авторът използва:
а) директно портретно описание;
б) речева характеристика;
в) лирическо отклонение.
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Писмено изразяване

160. Училището ви е посетено от известен спортист. Той говори за това, колко е здравословно
децата и младите да се занимават със спорт и че е полезно много деца да се включат в
спортните занимания.

Напишете за това посещение съобщение в няколко изречения за училищното списание.
Не забравяйте да напишете заглавието на съобщението. Погрижете се да включите
подходящите данни, които трябва да съдържа едно съобщение.
_____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________

161. Във вашето училище е организирано състезание по рецитиране за ученици от 1. до 8.
клас. Участие са взели около 50 ученици в две възрастови групи. Състояло се е през
месец април.

Напишете съобщение за състоялото се състезание в няколко изречения. Не забравяйте
да напишете заглавието на съобщението. Погрижете се да включите подходящите данни,
които трябва да съдържа едно съобщение.
_____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
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162. Всяка година по повод първи март във вашето училище се организира изработка на
мартеници от страна на учениците. Тогава училището заприлича на пъстър килим от
червено-бели цветове. Избират се най-добрите и най-оригиналните и се награждават.

Напишете за това събитие съобщение в няколко изречения за училищното списание.
Погрижете се да включите подходящите данни, които трябва да съдържа едно съобщение.
Не забравяйте да напишете заглавието на съобщението.
_____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________

163. Напишете писмено съобщение за събитие, организирано от вашия клас, чрез което да
осведомите за него другите ученици в училището.

164. Защо момиченцето няма да намери своето любимо кученце?
Обява
Мили хора, помогнете ми! Загубих си кученцето. То е цялото беличко, само едното му
ушенце е черно. Ще ви бъда много благодарна, ако го намерите!
Мими
Как би оформил обявата на Мими, за да може наистина кученцето да й бъде върнато,
ако се намери?

165. Препишете правилно следните изречения, като спазвате правилата на правописната
норма:

1.после ми разказа че стефан се маскирал как се скарали как се сбили заради мария.
2.за самодивите тя казваше че са отишли отколе защото хората станали лоши.

166. При правилно съкратена дума отбележете с Т, а при неправилно съкратена дума с Н.
д-р (доктор)
гр. (град)
жен. род (женски род)
един. чис. (единствено число)
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167. В кой от редовете има грешно изписана дума?
а) шампион;
б) лекарят;
в) преразказ;
г) близак;
д) братовчед.

168. В кой от редовете НЯМА правописна грешка?
а) читателът;
б) згърчвам;
в) отрекът;
г) седли;
д) цъфти.

169. Поставете двойките съгласни

тд, тб на подходящото място в следните думи:

фу ол
о аденост
о елям
о рана
баске ол
о авам
о ор

170. Напишете необходимите препинателни знаци.
Иван отива на училище
Иване ела тук
Проф Петров живее на ул Раковски
Ще ходиш ли на кино
Аз четa а той спи
Четох романа Под игото
24 12 2002 г
Ах каква прекрасна природа

171. В кой от редовете има пунктуационна грешка?
а) Поиграхме, подишахме чист въздух и се прибрахме вкъщи.
б) Влакът, с който пътувах пристигна навреме.
в) Правя гимнастика и когато съм болен.
г) Разказаха ми как са отишли в гората, как са брали ягоди до късно.
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172. В кой от редовете НЯМА пунктуационна грешка?
а) Той е добър вратар, но в момемта е наказан, и няма да играе известно време.
б) Дядото имал момиче, което, когато се засмивало, трендафил цъфтял от устата му.
в) Нарязваме картофите на дребно като предварително ги измиваме и избелваме.
г) Един ден, обаче, хубавицата се разплакала.
д) Филмът, за който питате и който от петък се прожектира в кварталното кино, е
чудесен.

173. В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?
а) Ще ти се обадя, чак когато имам възможност.
б) Ще ти се обадя чак, когато имам възможност.
в) Ще ти се обадя едва когато имам възможност.
г) Ще ти се обадя, само ако имам възможност.

174. Напишете необходимите препинателни знаци.
Моля ти се тейко пусни ме и аз искам да ида с момичетата
Но тя е по хубава от мене нали
Хайде мари по скоро
Децата често ме питат Какъв писател си ти тате
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Граматика, лексика, диалект и книжовен език

175. Подчертайте ударените срички в думите:
пия
играя
изгубя

зелен
къдрав
сребърна

гора
пакост
Божидар

176. Подчертайте ударените гласни в думите:
природа
деветка
чудеса

мисъл
замисъл
врагове

177. Подчертайте ударените срички в думите в следните изречения.
Калина продължи състезанието.
Добрин е първенец на класа.
Учениците ходят на фитнес.

178. Подчертайте ударените срички в думите:
мислил съм
зад оградата
халки
вратар
австралиец

179. Подчертайте ударените срички в думите:
пишеш ли
вземи ма
ветроходство
грузинка
стомана

180. От дадените изречения извадете съществителните имена в една колонка, а в друга
глаголите.

Духна тих ветрец.
Очисти небето и пекна топло лятно слънце.
Засъхнаха нивята.

181. Образувайте прилагателни имена с различни наставки, като използвате посочените
съществителни имена.

грях, страх, хълм, шега, тъга, мъка, беда
Пример: грях- греховен, грешен.
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182. В дадените изречения подчертайте всички частици.
- Стига спа бе, Кольо - каза дядо Васил.- Я стани да видиш какви гости сме имали нощес!
(Ем. Станев)
- Ами ти бе, Гуньо, какво мълчиш! Туй какво е, грозде ли е? Нали виждаш? (Алеко
Константинов)

183. В кой ред думите са само неизменяеми чaсти на речта?
а) без, какъв, после;
б) във, със, без;
в) преден, пред, предишен;
г) кой, къде, кога.

184. По

кой граматичен признак се различават качествените от относителните
прилагателни?
а) род;
б) число;
в) членуване;
г) степенуване.

185. Напишете формата за женски род на прилагателните имена.
струнен _____________
безкористен - _____________
величествен - _____________
непостоянен - _____________

186. Подчертайте глаголите в дадения откъс. След това определете глаголното време на
първия от тях и го променете по род и число.

„В изпита се намесва Огнянов. Той се отнася дружески с ученичките. Внася успокоение
в стаята. Децата си отдъхнали и едно през друго се надпреварвали да отговорят на
неговите въпроси.
За Рада, Огнянов е ангел-хранител. Тя се гордее със своите ученички.”
(Откъс от „Под игото“ - Ив.Вазов)

187. От дадените изречения извадете прилагателните имена и определете рода и числото
им.

Едвам я помня каква беше, когато бях още малко дете. Смътно само си я представям,
млада жена, винаги облечена в басмена рокля, с ярки цветове, спретната, с приятно
лице, макар и некрасиво...
Иван Вазов
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188. Напишете формите за множествено число на съществителните имена.
път търг семе чудо град -

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

189. Къде глаголът е от I спрежение?
а) ходя;
б) търся;
в) рисувам;
г) тъжа;
д) пиша.

190. Посочете сложните съставни изречения,
напишете вида им.

подчертайте съставящите ги подчинени и

Приятно е да пътуваш с лодка по брега. ________________________________________
Ние ловим риба и си приказваме. _____________________________________________
Когато тръгнахме, слънцето беше изгряло. _____________________________________
Завърнахме се на мястото, откъдето тръгнахме. _________________________________
__________________________________________________________________________

191. Определете вида на сложните съчинени изречения в текста.
Аз много обичам книги, но най-любими са ми романите на Марк Твен. В тях се разказва
за вълнуващи случки, описват се чудесни природни картини. Какво е моето отношение
към книгите? Или ги чета „на един дъх“, или ги захвърлям след първата страница.

192. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено определително?
а) Който издава тайни, загубва всякакво доверие.
б) Който издава тайни, той загубва всякакво доверие.
в) Загубваш всякакво доверие, когато издаваш тайни.
г) Ако издаваш тайни, ще загубиш всякакво доверие.

193. Кое от следните изречения е сложно съчинено?
а) Момчето бързо облече тениската и пуловера си.
б) Момчето и момичето се срещнаха на път за училище.
в) Момчето скочи от леглото и бързо се облече.
г) Момичето срещна момчето на улицата.
д) Момичето носеше чанта и сак.
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194. Кое от следните изречения е сложно съставно с подчинено определително?
а) Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. (Е.П.)
б) Прохладна нощ приспа селото.
в) В клоните на дърветата запяха птици.
г) Пролетта, която настъпи, е бяла и красива.
д) Лястовиците се върнаха от юг и свиха гнезда.

195. Определете вида (свободни или устойчиви) на словосъчетанията.
а) приятели и приятелки
б) мечешка услуга		
в) плюя си на ръцете		
г) градски салон		

________________________
________________________
________________________
________________________

196. Съставете изречения, в които фразеологичните словосъчетания твърда глава и отварям
си очите са употребени като а) свободни и б) устойчиви:
а)

___________________________________________________________

		

___________________________________________________________

б)

___________________________________________________________

		

___________________________________________________________

197. Образувайте

безпредложни свободни словосъчетания от следните предложни
словосъчетания.
а) ръкавици от вълна			
б) човек с мустаци			
в) сирене от Стара планина		
г) ябълки от Босилеград		

________________________
________________________
________________________
________________________

198. Свободните словосъчетания биват два вида:
а) ________________________
б) ________________________

199. Определете вида на глаголите в изреченията.
1. Ловците убиват елена. ________________________
2. Ако си призная вината, няма да ме накажат. ________________________
3. Лозата закриля елена. ________________________
4. Да напиша ли писмо на Митко? ________________________
5. Дядо Петко тръгва за Цариград. ________________________
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200. В кой от редовете глаголите са само от свършен вид?
а) кажа, падна, прочета, викна;
б) разбера, плета, режа, седна;
в) нося, зная, свиря, говоря;
г) видя, обиколя, изпратя, водя.

201. В кое от изреченията подчертаният глагол е от свършен вид?
а) Престанах да вярвам в чудеса.
б) Започнах да работя здраво.
в) Продължих да тренировам усилено.
г) Искам да кажа цялата истина.

202. Къде глаголите са само от свършен вид?
а) пиша,напиша;
б) дам,подам;
в) видя,виждам;
г) чувам,чуя;
д) родя,раждам;

203. Къде глаголите са само от несвършен вид?
а) разкажа, наказва;
б) пита, разпита;
в) покажа, отказва;
г) дава, продава;
д) откажа, разказва.

204. В кое от следните изречения е употребeно несъгласувано определение?
а) Сутринта тръгнахме към старата хижа.
б) Предстоеше ни многочасов труден преход.
в) По пътя се насладихме на чудесни гледки.
г) Видяхме, че езерата на Рила са прекрасни.

205. Направете синтактичен анализ на даденото изречение.
Зная хубаво, слънчево кътче в южните склонове на Стара планина.

206. Изречението Боли ме главата се състои от:
а) сказуемо, подлог, определение;
б) сказуемо, допълнение, подлог.
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207. В кое от изреченията подлогът е изразен с причастие?
а) Първият продължава състезанието.
б) Горящият огън освети лицата им.
в) Спестеното се стопи неусетно.
г) Седмокласниците прочетоха повестта „Гераците”.

208. В

изречението: Есенният вятър обрули листата на дърветата. съгласуваното
определение е изразено със:
а) числително име;
б) наречие;
в) съществително име;
г) прилагателно име;
д) местоимение.

209. Какви са подчертаните думи от лексикална гледна точка?
Град с размерите на орех падна на площада в малкия планински град.

210. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка?
истина - лъжа
а) ред - хаос
б) притеснение - неспокойствие
в) старинен - античен
г) запаметен - безпаметен

211. В кой от редовете дадените изрази НЕ са антоними?
а) харчи с широка ръка – цепи косъма на две;
б) развързва езика си – не обелва зъб;
в) на една ръка разстояние – през девет морета в десето;
г) на куково лято – когато си видя ушите.

212. Кой е синонимът на прилагателното оригинален?
а) новаторски;
б) исторически;
в) майсторски;
г) истински;
д) другарски.
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213. В кой от редовете има омоними?
а) тих-тишина;
б) атлас-атлаз;
в) широк-тесен;
г) весел-тъжен;
д) веселие-безгрижие.

214. Когато се каже мечешка услуга, това означава:
а) голяма услуга;
б) лоша услуга;
в) услуга в точното време.

215. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на другите?
а) вятър го вее;
б) той е мъгла;
в) вре си носа;
г) отнесен от вихъра.

216. В кое от изреченията думата глава е употребена в прякото си значение?
а) Народът започна да надига глава.
б) На своя глава синът заминал в чужбина.
в) Вдигнах глава, за да видя кой идва.
г) Никой не знае какво ще му дойде до главата.

217. Какво е преносното значение на израза папагал?
а) Човек, който много говори.
б) Човек, който повтаря чужди думи.
в) Човек, който говори безсмислено.
г) Човек, който говори сам на себе си.
д) Човек, който говори с папагала си.

218. Какво е значението на фразеологизма отварям си очите на четири?
а) обяснявам;
б) описвам;
в) заплашвам;
г) внимавам;
д) премълчавам.
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219. Прочетете внимателно следното изречение и решете задачата.
Към края на февруари и в началото на март, необичайно за тоя пероид на годината, в
планината се затопли, духна зефир и дръвчетата се разлистиха.
Подчертаната дума означава:
а) студен пролетен вятър;
б) топъл есенен вятър;
в) топъл пролетен ветрец;
г) зимен вятър.

220. Каква представа за Алековия герой Бай Ганьо създава изразът хем се кръсти, хем се
усмихва?
а) набожен и весел;
б) лицемерен и нахален;
в) притеснен и щастлив;
г) смирен и благодарен.

221. Прочетете следните изречения и пояснете значението на подчертаните думи в тях.
- Де е питката, ба! - дръпна сукмана й Ваньо и я погледна с очи, от които се гласяха да
капнат две сълзи.
Насред нивата – круша-самосянка, стои като самодива в бяла премяна. А под синора –
кладенчето замръзнало.
(„Житената питка” - Ангел Каралийчев)

222. В коя област на науката се употребява терминът морфема?
а) химия;
б) физика;
в) граматика;
г) география;
д) психология.

223. Какво означава думата експерт ?
а) известен изследовател;
б) световно известен учен;
в) опитен познавач на нещо;
г) опитен пътешественик;
д) известен космонавт.
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Литература

224. В кой от редовете са свързани правилно авторът и литературната творба?
а) Емилиян Станев - „По жицата“
б) Христо Ботев - „Немили-недраги“
в) Алеко Константинов - „До Чикаго и назад“
г) Елин Пелин - „Една българка“

225. Кой период от време описва Иван Вазов в романа „Под игото“?
226. Кои от изброените литературни творби са написани от Йордан Йовков?
а) „Росенският каменен мост”
б) „Шибил“
в) „Албена”
г) „На браздата”
д) „По жицата”
е) „Дърво без корен”
Оградете буквата пред правилния отговор.

227. Свържете правилно автора и литературната творба.
Алеко Константинов		
Елин Пелин			
Ангел Каралийчев		
Йордан Радичков		

-

„Гераците”
„Росенският каменен мост”
„За да имаш приятели”
„Бай Ганьо”

228. Христо Ботев е автор на:
а) „ Калиопа ”;
б) „ Хайдути ”;
в) „ Хайдушки песни ”;
г) „ Луд гидия ”.

229. Кой от посочените мотиви НЕ присъства в стихотворението „На прощаване“?
а) за прославата и признанието;
б) за величието на родната природа;
в) за безсмъртието на подвига;
г) за героичната смърт.
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230. Каква художествена роля изпълнява там в стиховете от „На прощаване“ на Христо
Ботев?
					

„...там, дето аз съм пораснал

					

и първо мляко засукал,

					

там, дето либе хубаво

					

черни си очи вдигнеше

					

и с онази тиха усмивка

					

в скръбно ги сърце впиеше,

					

там, дето баща и братя

					

черни чернеят за мене!...“

Посочете невярното твърдение:
а) изграден е събирателен образ на родината;
б) даден е израз на далечен спомен от детството и младостта;
в) даден е израз на изгаряща носталгична болка и копнеж.

231. В разказа „По жицата“ от Йордан Йовков образът на бялата лястовичка е символ на:
а) вярата и надежда в спасение;
б) вярата, че има добри хора;
в) надежда за по-хубав живот.

232. Основна тема в творчеството на Христо Ботев е:
а) борбата за национална свобода;
б) страданието на народа ни под турско робство;
в) емигрантският живот на революционера;
г) любовта към майката и либето.

233. Бай Ганьо не „изпуска от очи”:
а) келнера в ресторанта;
б) сънародниците си по време на разходка;
в) дисагите си с мускали;
г) трегера в Прага.
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234. Прочетете дадените стихове и определете кой откъс е от поема.
1)

Жално въздъхна Гергана,		

2)

През цял живот

		

умилно дума продума:			

съм дирила човека

		

Няма там, аго, по вази,			

и съм се разминавала

		

няма там стени таквизи,			

със него, без да знам.

		

зиме със здравец обрасли,			

Оставям го на теб,

		

лете със сива лиляка;			

творец на бъдни дни,

		

няма там бяло кокиче,			

ако не го намериш,

		

ни теменужка дъхава			

сътвори го сам.

		

между къдрави шубрачки.

235. От

колко и какви части е изградена поемата „Изворът на Белоногата“ от
П.Р.Славейков?

236. Към кой вид поеми принадлежи поемата „Изворът на Белоногата“ от П.Р.Славейков?
а) битови;
б) исторически;
в) любовни;
г) социални.

237. Произведението „Септември” на Гео Милев е:
а) разказ;
б) роман;
в) повест;
г) поема.

238. Литературният образ поп Андрей е образ от произведение, което е:
а) разказ;
б) повест;
в) поема;
г) роман.

239. В дадения откъс намерете сравнение и олицетворение и ги подчертайте.
Тази вечер Витоша е тъй загадъчна и нежна като теменужен остров в лунносребърни води,
и над смътния й гребен, сякаш в болка безнадеждна,
се разтапят в тънка пара бледи есенни звезди.
Христо Смирненски
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240. Кои художествени стилови средства намирате в дадените изречения?
Пътува още корабът на моята мечта. (Ив. Бориславов)
Мълчи градът и всяка къща спи. (Н. Фурнанджиев)
Покорен като роб и плах като дете. (Н. Райнов)

241. Кои от посочените изразни средства и похвати са използвани в стиховете?
				

„...та сърце, майко, не трае ...

				

да гледа турчин, че бесней

				

над бащино ми огнище... ”

а) метафора, обръщение, метонимия;
б) повторение, обръщение, метонимия;
в) метафора, възклицание, епитет;
г) градация, епитети, обръщение.

242. Изразът „Осиромашахме, пропаднахме, изгубихме се…” от речта на Неновица в
повестта „Маминото детенце” можем да определим като:
а) повторение на глаголи;
б) градация на глаголи;
в) метонимия;
г) изброяване на епитети.

243. Кое стилово средство намирате в стиховете:
„Задала се тъмна мъгла,
тъмна мъгла, тъмен облак.
Не е била тъмна мъгла,
най е било сиво стадо.”

(Народна песен)

а) метафора;
б) олицетворение;
в) отрицателно сравнение (славянска антитеза);
г) алегория.
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244. На реда под всеки откъс напишете дали е повествование, описание, монолог, диалог.
- Кажи, малкия!
- Бял хляб имате ли?
- Има! - отвърна тя.
					

______________________________

Един богат човек имал двама сина. По-малкият поискал от баща си своето наследство.
Бащата изпълнил молбата му. Той заминал за далечна стрaна и похарчил всичко.
Принудил се при един човек да пасе свине.
					

______________________________

Под тези колосални отвесни скали, край реката е Погановският манастир, потънал
отвред в зеленината на дъбовия лес, който покрива стотици разнообразни по форма и
величина хълмове.
					

______________________________

Перица: И мен... понякога, но днес е, забравил си, празник, и тя е в добро настроение.
Хайде отново!
					

______________________________

245. На реда под всеки откъс напишете дали е повествование, описание, монолог, диалог.
а) Настъпи зима. Задухаха студени ветрове. Земята замръзна. Не можеше вече да се
оре. Всички плугове се завърнаха. Полето опустя. Два-три дни след това непрекъснато
снежи. Пътищата се затвориха. Дебелият сняг бе топла и сигурна завивка за сеитбите.
(Й.Йовков)
					

______________________________

б) Ковачът изтегли едно зачервено желязо и викна на слугата си. Младият момък
започна да слага удар подир удар. Рой искри захвърчаха наоколо. Ковачът въртеше
желязото с клещите. После и сам заудря с чука. С чудна бързина даваше исканата форма
на желязото. (Й.Йовков)
					

______________________________

в) - Къде е приятелят ви? – попита закъснелият пътник.
- Изпусна влака.
- Тогава по-добре да му върнем багажа! – каза пътникът без място, взе куфарчето и го
хвърли на перона през отворения прозорец. (Анекдот)
					

______________________________

г) Онази вечер - продължи селянинът, - додоха си нашенци от скеля. Продумали каквото
продумали - знам ли? Охолни хора, може и шега да си бият. Пък дотърчава тогаз у нас
Стоеница, кумица ни е, една устата, една многознайница. „Гунчо, вика още от вратата,
късмет си имал, късмет имала и Нонка. Хайде да е на хаир.” (Й.Йовков)
					

______________________________
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246. Прочетете откъса и отбележете в каква форма е написан.
„Сега той равнодушно посрещаше жътвата - най-щастливото време за него, което го
съживяваше, подмладяваше, повикваше на усилена работа, правеше го могъщ, весел
и пъргав като дете. Той пак ставаше по-рано от всички и пак подканяше другите към
работа, но гласът му вече не беше бодър - нямаше сила. Синовете и снахите му не го
слушаха покорно като някога, а правеха това, което те сами мислеха за добро. Това
обиждаше дълбоко стареца, но той мълчеше и не знаеше кому да се сърди.” („Гераците”
- Елин Пелин)
а) монолог;
б) диалог;
в) повествование;
г) описание.

247. На реда под всеки откъс напишете дали е повествование, описание, монолог, диалог.
а)
		
		
		
		

— Чичо, дето си ти, жените госпожи ли са, или селянки?
— Госпожи — отговаряше неохотно Павел.
— И се с чадъри ходят, нали?
— Разбира се.
— Пък ние тук се печем на слънцето.

		

(„Гераците” - Елин Пелин) ______________________________

б) „Всичко това, що изпита и видя тая вечер, от Марковата къща дотука, беше така
неочаквано и страшно, щото му се струваше, че е сън. Писъкът на куршумите по-напред
и после трясъкът на гръмотевицата и сега ечеха в ушите му. Мислите му се замъглиха.
От най-напред той помисли, че турците идеха за него и че съдбата му е решена.”
(„Под игото” - Иван Вазов) ______________________________
в) „Големият двор, дето влязоха, беше тих. Чучурчето монотонно и дремливо шуртеше
в мълчанието. Шумът му приличаше на ектения за умрелите. Мрачни редове чардаци,
глухи и безжизнени, заграждаха отвръст двора. Черните кипариси тайнствено
привеждаха върховете си като исполински привидения.”
(„Под игото” - Иван Вазов)______________________________
г) - Един момък ме застигна по мръкнало при Хаджи Павловия гюл. Попита ме учтиво:
„Господине, можете ли ми обади далеко ли стои Марко Иванов? Искам да го намеря,
каже, за пръв път ида тука.” На мене случайно пътят ми беше насам и му предложих
да върви с мене. Из пътя гледах го, гледах го, той беше, сиромахът, почти гол. тъничко
скъсано сетре, доколкото видях в тъмнината.
(„Под игото”- Иван Вазов)______________________________
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248. Прочетете откъса и отбележете в каква форма е написан.
„Нощта неусетно бе дошла. Лиловата усмивка угасна на потъмнелия запад. Там оставаше
да грее още слаб, бледен блясък. Полето, така пъстро и безкрайно, замлъкна и потъмня.
Изгубиха се мъглявите далечини и хоризонтът се приближи и стесни в малък черен
кръг. Но заживя и светна сега небето, което отведнъж сякаш се издигна по-високо и
изглеждаше по-дълбоко, по-бездънно. Нощта беше тъмна, месецът липсваше и хиляди
и хиляди звезди, възползувани сякаш от това, струпаха се една до друга да погледат
земята. Нищо се не чуваше вече. Замлъкнаха и последните чучулиги. Сега само щурците
почнаха тихите си песни, скрити в мрака на нощта.” („Звездна вечер” - Й.Йовков)
а) монолог;
б) диалог;
в) повествование;
г) описание.

249. В дадените изречения се говори за романа „Снаха” на Георги Караславов.
При преразказ на творбата отбележете с „П“, а при анализ с „А“.
а) Най-голямата радост за Юрталана била да трупа имот.
б) Работата за Юрталана е много важна, той не се съобразява с това, кой колко може да
работи.
в) След като забелязал,че някой му краде царевицата, Юрталана, без да мисли много,
взел камък и хвърлил към момчето, което беряло.
г) Юрталана хладнокръвно заличава следите си, без да останат у него угризения на
съвестта.

250. В дадените изречения се говори за повестта „Гераците” на Елин Пелин. При преразказ
на творбата отбележете с „П”, а при анализ с „А”.

а) Началото на повестта на Елин Пелин въвежда читателя в един спокоен и хармоничен
свят. ______
б) В повестта се говори за семейството на Герака. ______
в) Смъртта на баба Марга обаче отбелязва края на митологичното време на рода на
Гераците и с нея започва тъжната история на този род. ______
г) Божан, най-големият син, обичаше селската работа повече от своите братя. ______
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251. В дадените изречения се говори за разказа „Дърво без корен”. При преразказ на творбата
отбележете с „П”, а при анализ с „А”.

а) Героят от разказа „Дърво без корен” е родопчанин, преместен в големия град,
където се чувства самотен, изоставен, напълно отчужден от света. ______
б) Той е благородно същество с богата душа, с изтънчена представа за човешко
достойнство. ______
в) Главният герой в този разказ е един дядо, който не по своя воля се премества да
живее от селото в голям град. ______
г) Той не може да свикне с навиците на своя син и снахата. ______

252. Прочетете внимателно следния текст и напишете дали става дума за преразказ или
литературен анализ на повестта „Крадецът на праскови” от Емилиян Станев.

В неподходящо време внезапно пламва любовта между Елисавета - жената на военния
комендант, и сърбина военнопленник Иво Обретенович. Това е любов абсурдна и
немислима. Нито времето, нито обстановката, нито социалното положение на двамата
герои са подходящи за тяхната любов. Но внезапно бликналото чувство пленява сърцата
и душите на двамата, откъсва ги от реалността и ги потапя в един прекрасен и мечтан
свят. Любовта преобразява техния живот, защото събужда надеждата за бъдещето и
увереността, че животът заслужава да бъде обичан.
а) преразказ;
б) литературен анализ.

253. Прочетете внимателно следния текст и напишете дали става дума за преразказ или
литературен анализ на разказа „Божура” от Йордан Йовков.

Като дете Божура живее в грозен свят на кавги, просия, злоба. Tя е продължение на
уродливата, дива душа на майка си Калуда, чиято грозота е сравнена с Юда. Макар че е
физически антипод на своята майка, в социалното си поведение тя е неин двойник (краде,
клюкарства, завижда и мрази, продава себе си, за да засенчи жената, която ненавижда).
Това дете на Юда въплъщава примитивната омраза на дивака, неспособността му да
цивилизова страстите си.
а) преразказ;
б) литературен анализ.
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НАПРЕДНАЛО НИВО

Умение за четене и разбиране на прочетения текст

254. Прочетете текста и отговорете на въпросите.
Бурано – островът, който е един от най-големите в лагуната на Венеция, има около 4800
жители и предлага спокойствие, за което Градът на гондолите не може и да мечтае. За
туристите днес островът предлага освежаваща цветна терапия и тишина, каквито няма
във Венеция. Камбанената кула към църквата „Сан Марино” е наклонена дори повече
от известната по целия свят кула в Пиза. Местните жители продължават да вярват и да
разказват на посетителите, че това се дължи на слабостта към алкохола на строителните
работници.
Наред с наклонената кула Бурано е известен и като остров на дантелата. Тук се намира
т.нар. дантелено училище, както и музеят на дантелата, в който са показани експонати
от XVIII век. По онова време производството на дантела в Бурано е било в разцвета си
и местните жителки са създавали с ръцете си шедьоври, които са се търгували по целия
свят на много високи цени. Древна легенда разказва за млад венециански мореплавател,
донесъл на жена си красиви водорасли от далечни страни. С цел да запази формите на
този необикновен подарък, жената ги пресъздала с кука и конец и поставила началото
на неколковековна дантелена традиция в Бурано.
Днес главната улица на острова е буквално покрита с магазини за дантела, но много
малка част от предлаганото е изплетено на острова.
1. Кое твърдение е вярно според текста?
а) Всички дантели, които днес се предлагат на остров Бурано, са изплетени там.
б) Венеция е един от градовете в Италия, който се отличава с тишина и спокойствие.
в) На Бурано се намира камбанена кула, която е наклонена много повече от кулата в Пиза.
г) В музея на дантелата са показани експонати от деветнадесети век.
2. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
а) Древна легенда разказва за появата на остров Бурано в лагуната на Венеция.
б) И днес на острова продължават да се предлагат прочутите дантели на Бурано.
в) Камбанената кула на острова е наклонена повече от известната кула в Пиза.
г) Островът предлага на туристите тишина и спокойствие, които не са характерни за
Венеция.
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255. Прочетете текста и отговорете на въпросите.
Мадарски конник
Релефът представлява триумфиращ владетел - символ на мощта на Първата българска
държава. В естествена големина са изобразени конник в ход надясно, орел в хералдична
поза, летящ пред него, подскочило куче, което го следва и прободен с копие лъв, повален
под предните крака на коня. Композицията, символизираща победа над врага, напомня
триумфалните сцени и античните художествени традиции (тракийски конник).
Детайлите определят датировката (началото на 8 век) и подкрепят най-признатата теза
за прабългарския произход на релефа, свързваща изображението с хан Тервел (701721).
1.Кое твърдение е вярно според текста?
а) Релефът представлява Мадара.
б) Мадарският конник е символ на мощта на Първата българска държава.
в) Конникът е свързан с името на цар Борис.
2.Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
а) Произходът на релефа се свързва с изображението на хан Тервел.
б) В естествена големина са изобразени видните жители на Мадара.
в) Релефът представлява триумфиращ владетел.

256. Прочетете текста и отговорете на въпросите.
Българското национално възраждане е период на обществено-икономически растеж
и национална интеграция и еманципиране на българския народ в Османската империя
и формиране на българската нация. То започва през XVIII век, според някои с първата
писана българска история на Паисий Хилендарски и продължава повече от столетие до
Освобождението на България (1878). Това е период на радикални промени във всички
сфери на обществено-икономическия, политическия и културния живот.
Промените в културната и духовната област са в две основни посоки: новобългарското
просветно движение и борбата за църковно обособяване. Стремежът е освобождаване
на образованието и културата от елинското влияние и поставяне на основите на нова
материална и духовна култура. Съществена страна на този процес е борбата срещу
гръцката църковна власт за национална независимост. Дълбоките промени в обществото
водят до формирането на българската нация.
1.Кое твърдение е вярно според текста?
а) Българското възраждане започва след освобождението.
б) През Възраждането не се появяват промени в духовна и културна област.
в) Според някои учени българското възраждане започва с първата писана българска
история на Паисий.
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2.Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
а) Промените в обществото не водят до формиране на българската нация.
б) Това е период на радикални промени във всички сфери на общественоикономическия, политическия и културния живот.
в) Българското възраждане продължава повече от столетие до Освобождението на
България (1878).

257. Прочетете текста и отговорете на въпросите.
„Под игото“ е роман, обикновено определян като първият пример за този жанр в
българската литература. Написан е от Иван Вазов по време на изгнанието му в Одеса,
пренесен е в България с руската дипломатическа поща. Публикуван е за първи път през
1894 година от издателство „Т.Ф.Чипев“. През 2009 година романът печели първо място
в „Голямо четене“ (класация на най-любимите и четени книги на българите).
Романът събира в себе си носталгията за родния град на Вазов и за едно героично време
в контраст на „епохата на дребните характери”, настъпила след Освобождението. „Под
игото” е първият роман в младата българска литература, силно повлиян от френския
романтизъм.
Заглавието „ Под игото” насочва към историческото време (към турското робство),
а подзаглавието „Из живота на българите в предвечерието на Освобождението”
отново насочва към време на робство, но и на пробуждане, на промяна в мисленето на
общността.
1.Кое твърдение е вярно според текста?
а) „Под игото” е любовен роман.
б) Романът е написан в България.
в) Романът е написан в Одеса.
2.Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
а) Романът „Под игото” е написан от неизвестен автор.
б) Заглавието насочва към историческо време.
в) Романът събира в себе си носталгия за родния град на Вазов.

258. Кои са ключовите думи в същия текст?
а) спокойствие, тишина;
б) камбанената кула, дантелата;
в) местните жители, туристите;
г) островът, лагуната.
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259. Кои са ключовите думи в следното стихотворение?
					

ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ

				

Две хубави очи. Душата на дете

				

в две хубави очи; - музика - лъчи.

				

Не искат и не обещават те. . .

				

Душата ми се моли,

				

дете,

				

душата ми се моли!

				

Страсти и неволи

				

ще хвърлят утре върху тях

				

булото на срам и грях.

				

Булото на срам и грях -

				

не ще го хвърлят върху тях

				

страсти и неволи.

				

Душата ми се моли,

				

дете,

				

душата ми се моли. . .

				

Не искат и не обещават те! -

				

Две хубави очи. Музика, лъчи

				

в две хубави очи. Душата на дете.

а) страсти, неволи;
б) було, срам;
в) душа на дете, музика, лъчи.

260. Посочете ключовите думи в следния текст:
Крит е най-големият гръцки остров, с дълга 1 000 км крайбрежна линия, с множество
уединени заливчета, полуострови, пещери и изключително красиви плажове. Островът
е атрактивен и със своята история и култура – люлка на минойската цивилизация, чиито
следи са запазени и до днес край Кносос, Фестос и Ретимнон. Мекият средиземноморски
климат и уникалната природна среда в съчетание с първокласни хотели и многобройни
възможности за забавления превръщат остров Крит в предпочитана туристическа
дестинация за много европейци.
а) най-големият гръцки остров;
б) средиземноморски климат;
в) първокласни хотели.
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261. Посочете ключовите думи в следния текст:
В повестта „Българи от старо време” Любен Каравелов визира някои от основните
недостатъци на българското общество. Той се стреми да покаже пътищата, по които
то трябва да се развие, и съответно основните ценности, които хората трябва да
притежават. Една от тези ценности е вечното желание да правиш добро. Накрая той
заявява този свой светоглед открито чрез думите на дядо Либен: „Няма, няма на света
по-сладко нещо, отколкото да направи човек добро.”
а) Любен Каравелов;
б) ценност, желание;
в) недостатъците на българското общество.

262. Посочете ключовите думи в следния текст:
Мадарски конник
Релефът представлява триумфиращ владетел - символ на мощта на Първата българска
държава. В естествена големина са изобразени конник в ход надясно, орел в хералдична
поза, летящ пред него, подскочило куче, което го следва и прободен с копие лъв, повален
под предните крака на коня. Композицията, символизираща победа над врага, напомня
триумфалните сцени и античните художествени традиции (тракийски конник).
Детайлите определят датировката (началото на 8 век) и подкрепят най-признатата теза
за прабългарския произход на релефа, свързваща изображението с хан Тервел (701721).
a) релеф;
б) античните художесвени традиции;
в) символ на мощта на Първата българска държава.

263. Погледнете внимателно таблицата и отговорете на въпросите.
Лични местоимения
Именителен
падеж

Винителен падеж
ед.ч.

Дателен падеж

мн.ч.

ед.ч.

мн.ч.

ед.ч.

мн.ч.

Пълни

Кратки

Пълни

Кратки

Пълни

Кратки

Пълни

Кратки

аз

ние

мене

ме

нас

ни

на мене

ми

на нас

ни

ти

вие

тебе

те

вас

ви

на тебе

ти

на вас

ви

той

те

него

го

тях

ги

на него

му

на тях

им

тя

нея

я

на нея

й

то

него

го

на него

му

а) Посочете пълната форма на личното местоимение във винителен падеж, 2.л., мн.ч.
_________________________________
б) Посочете кратката форма на личното местоимение в дателен падеж, 1.л., ед.ч.
_________________________________
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264. Погледнете внимателно таблицата и отговорете на въпроса.
Число

Род

ед.

м.
ж.
ср
-

мн.

За лица и
предмети
кой, кого, кому
коя
кое
кои

За признаци

За притежание

За количество

какъв
каква
какво
какви

чий
чия
чие
чии

колко

колко

Посочете въпросителното местоимение за притежание , ед.ч. ж.р.
________________________________________________________

265. Погледнете

внимателно таблицата и попълнете граматическите признаци на
съществителното име перо по дадения образец:
същ.име
бор
перо

род
м.р.

членувана форма
борът

мн.ч.
борове

266. Подредете думите в съответните колонки.
гръб, ръка, трева
Думи с неутрално
речниково значение
гръб
ръка
трева

умалителни

увеличителни

267. Напишете заместващите думи за баба Илийца от таблицата:
име за заместване
баба Илийца

заместващи
местоимения

заместващи думи

тя, й, нея, нейна, на Челопеченката
нея
селянката жената

заместващи изрази
добрата жена,
милостивата
и родолюбива
българка

________________________________________________________
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Писмено изразяване

268. В следните изречения сложете запетая, където е необходимо.
а) Състарен и умислен скитникът се завърна в своя роден край.
б) Госпожо Петрова разбрахме че Вие сте пристигнала навреме.

269. В следното

изречение сложете запетая, където е необходимо.

Георги наричан от приятелите си Точния мерник и брат му Христо са състезатели по
биатлон на „Левски”.

270. На мястото на многоточието поставете необходимия пунктуационен знак.
О, колко сте прав наистина ...
а) .
б) ?
в) !
г) ;

271. В

следното изречение думата Западът е изписана с главна буква. Правилно ли е
употребена?
Русия и Западът намериха общ език по много от въпросите.
а) да;
б) не.

272. В кое от следните изречения дадената титла НЕ е изписана правилно?
а) Законите на хан Крум са били много строги.
б) След княз Борис управлява Цар Петър.
в) Статиите за устройството на езика на проф.Марин Дринов изиграват голяма роля.
г) Гробницата на княз Александър Батемберг се намира в София.
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Граматика, лексика, диалект и книжовен език

273. Разделете на срички следните думи:
автомобил

човек

рисувам

детство

четлив

274. Разделете на срички следните думи:
пролетта

марка

майски

275. Броят на сричките в думата се определя от:
а) броя на съгласните;
б) броя на гласните;
в) броя на буквите;
г) броя на морфемите.

276. В кой от редовете думите са разделени на срички правилно?
а) ма-й-ски, пе-ем, дя-до;
б) Ва-ньо, со-к, мля-ко;
в) о-був-ки, у-шен, у-че-ни-е;
г) без-кра-ен, кул-ту-ра, се-мка.

277. Сложете ударенията на следните думи:
клас, момиче, чета, пея, хубаво, червено

278. В кой от редовете има разлика между изговор и правопис на звучните съгласни в
думите?

а) звънлива, ледове, шоколади;
б) съсед, лед, гиздав;
в) ястреби, диви, свежи;
г) погледи, книга, охлюви.

279. В коя група думи има разлика между изговор и правопис?
а) пет, чин, три;
б) очен, ушен, ръчен;
в) стоножка, връзка, тетрадка;
г) чашка, мишка, клас.
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280. Къде записът на глаголната форма съответства на книжовния й изговор?
а) пазарът;
б) пазарйат;
в) пазарйът;
г) пазариат.

281. Кое от следните изречения е сложно по състав?
а) Всички отидоха да гледат световното първенство.
б) Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.
в) Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.
г) Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки.

282. Определете вида на подчиненото изречение в състава на сложното изречение.
Трудно е да се приеме истината. ___________________________________

283. Кое от следните изреченията е просто по състав?
а) Наблизо изхвръкнаха диви патки и с шум се изгубиха.
б) Съдията разгневен почна да псува.
в) Мъртвата и блестяща, зеленобисерна вода на блатото се размърда и оживя.
г) Андрешко нито им вече подвикваше, нито махаше камшика над тях.

284. а) Кое от изреченията е сложно съчинено?
1. Младите българки започнаха да се мръщят от това неприятно съседство.
2. Аз не свалях очи от вълшебната гледка, толкова пъти виждана и все тъй нова и драга
на душата ми.
3. Двете млади дами ветрено чуруликаха с кавалера си на немски език, мятайки дръзки
погледи наоколо си.
4. И тя се обърна, метна косите си назад и забърза към къщи.
б) Кое от изреченията е сложно съставно?
1. Стоичко кипна, наведе се, грабна камък и го запрати из широките клони на върбата.
2. Но ето че се върна пак отнякъде, кацна на гнездото и пак удари капата с човката си.
3. Няма нужда да казвам, че не затворих очи цяла нощ.
4. Щърците се виха над срутените си гнезда цели два дена.
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285. Определете значението на подчертаната дума в следното изречение:
…У – у! Студено!... Лутнали, припнали всички американци като чаркове на една
машина, като че безсъзнателно, автоматически сноват, преплитат се и от машината
капят долари, тези долари те пак ги влагат в машината и пак като чаркове сноват... Е,
ами кога ще живеем? ...
безсъзнателно - __________________________________________________________.

286. Определете значението на подчертаните думи в следното изречение:
Съвременният човек също се вълнува от възвишени чувства, също изживява
изключителни събития, които предизвикват у него възторг. Върху поетиката на
съвременната ода обаче се отразява стремежът към по-голяма естественост в
преживяванията, без той да премахва основното – възторжения характер на чувството.
възторг - __________________________________________________________.
естественост - __________________________________________________________.

287. Определете значението на подчертаната дума.
Какво ни трябва друго? Пари ли? Пари не щем, за пари не сме проливали кръвта си,
защото е по-скъпа от всичките пари на влашките богаташи... Имот ли искаме или къщи?
Та ние зарязахме нашия имот и къщи доброволно.
доброволно - __________________________________________________________.

288. Определете значението на подчертаната дума в следното изречение:
Не зная кое е важно, но това, което зная, е, че не е хубаво човек да мисли само
за себе си и за своето благополучие.
благополучие - __________________________________________________________.

289. Определете значението на подчертаната дума:
От векове в тъмно робство, ние сме прости и невежи, а те още повече ни заблуждават,
за да ни смесят със своето стадо и то ще стане по-многобройно с нас. Отвори очите си,
дете, пази се от чужди заблуди, познай себе си и своя народ.
невежи - __________________________________________________________.

290. Кое от посочените фразеологични словосъчетания е със значение променя поведението
си?

а) запъва се като магаре на мост;
б) хвърля ръкавица;
в) запява друга песен;
г) обира си крушите.
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291. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?
а) вятър го вее;
б) той е мъгла;
в) вре си носа;
г) отнесен от вихъра.

292. Подчертайте излишния фразеологизъм:

на всяко гърне похлупак, вре си носа навсякъде, бърка се във всичко, голяма каша
забърка

293. Свържете фразеологизмите от лявата колонка с техните значения от дясната колонка.
На четири очи.
Хващат ме дяволите.
Сърби ме езикът.
Чукам си главата.

Силно искам да кажа нещо
Горчиво се разкайвам.
Насаме с някого.
Силно се разгневявам.

294. Кой от фразеологичните изрази е антоним на израза върви ми по мед и масло?
а) на три дена път с камили;
б) правя се на три и половина;
в) показвам си рогата;
г) удрям на камък;
д) Тома неверни.
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Литература

295. Прочетете откъса и отговорете на въпросите.
„Защо не отваряш, воденичарино? — попита той. Воденичарят избъбли някакво
смутено извинение, като се наведе покорно до земята и хвърли безпокоен поглед към
дъното на воденицата, дето спеше Марийка.
— Ти сам ли си тука? — И Емексизът се обърна.
— Самичък — отговори бързо воденичарят, па като помисли, че лъжата е безполезна,
притури: — И детето спи там.
В тоя миг Марийка се отви и обърна лицето си насам. Бледното сияние на ламбицата
играеше по бялата й изпъчена гушка. Турците впиха жадни погледи в заспалата девойка.
Студена пот обля челото на воденичаря. Емексизът се обърна с притворно добродушен
вид към него:
— Чорбаджи, стори труд и иди ни купи едно стъкло ракия.
— Пехливан ага, сега е среднощ и всички кръчми са затворени в града — отговори
воденичарят, разтреперан от страшната мисъл да остави Марийка сама с тия хора.”
От кое произведение е взет откъсът?
Авторът на произведението е:

_________________________________

_________________________________

Към кой литературен вид принадлежи произведението? __________________________

296. Прочетете откъса и отговорете на въпроса.
				
				
				
				
				
				
				

...Гергана още Никола,
двамата лика прилика,
дкато два стърка аглика;
ддвамата млади, зелени,
дедин за други родени,
дедин у други влибени,
двлибени вярно, примерно. ...

Коя е основната тема в произведението?
____________________________________________________________

297. Зимният пейзаж в „Обесването на Васил Левски” от Христо Ботев внушава:
а) усещане за трагичната загуба на великия български син, за изоставеност и
обреченост, за липса на закрила;
б) оптимистично настроение и вяра, че животът ще се промени към по-добър;
в) мисълта, че освобождението ще дойде скоро, така както след зимата идва пролетта;
г) вяра в силите на народа и неговите героични синове, дали живота си за свободата на
родината.
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298. Свържете заглавието на всяка от избраните творби с жанра й.
„Андрешко”
„Земя”
„Септември”
„Под игото”

роман
поема
разказ
повест

299. В кой от редовете думите и изразите изграждат тематичното ядро на мъченичеството в
портретните описания от първата глава на Вазовата творба „Немили-недраги”?
а) висок мъж, дълги сиви мустаци, лукави, дръзки очи;
б) малко, тясно, защитено с железни пръчки прозорче, будна кръчма;
в) сухо, длъгнесто, жълтеникаво; бледолик, болнав, сух като скелет;
г) най-снажен, дълголик, с гъста черна брада.

300.

Открийте отношението между автора и лирическия субект в стиховете:
				

КАТО СЛЪНЦЕ

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

...Като слънце,
като божие слънце,
над живота ни кратък и беден,
и дори над деня ни последен
тя изгрява - греховна и свята.
Като песен,
като майчина песен,
ненадейно в чужбина дочута,
поразява беглеца залутан любовта - съвестта на земята.

						

Елисавета Багряна

Какво е твоето заключение във връзка с текста?
а) Авторът и лирическият субект съвпадат.
б) Очевидна е разликата между автора и лирическия субект.
в) Не съществува връзка между автора и лирическия субект.
г) Лирическият субект е Слънцето.
д) Лирическият субект е любовта.
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301. Открийте отношението между автора и лирическия субект в стиховете:
						

ВЕЧНАТА

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Сега е тя безкръвна и почти безплътна,
безгласна, неподвижна, бездиханна.
Очите са притворени и хлътнали.
и все едно - дали Мария, или Анна е,
и все едно - да молите и плачете, не ще се вдигнат тънките клепачи,
не ще помръднат стиснатите устни последния въздъх и стон изпуснали.
И ето че широк и чужд е вече пръстенът
на нейните ръце, навеки скръстени.

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Но чувате ли вие писъка невинен
на рожбата й в люлката съседна?
Там нейната безсмъртна кръв е минала
и нейната душа на тоя свят отседнала.
Ще минат дни, години и столетия
и устните на двама млади, слети,
ще шепнат пак “Мария” или “Анна”
в нощта сред пролетни благоухания.
А внучката ще носи всичко: името,
очите, устните, косите - на незримата.

Какво е твоето заключение във връзка с текста?
а) Лиричекият субект е жената.
б) Лирическият субект е внучката.
в) Очевидна е разликата между автора и лирическия субект.
г) Не съществува връзка между автора и лирическия субект.
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302. Открийте отношението между автора и лирическия субект в стиховете:
					
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ

Две хубави очи. Душата на дете
в две хубави очи; - музика - лъчи.
Не искат и не обещават те. . .
Душата ми се моли,
дете,
душата ми се моли!
Страсти и неволи
ще хвърлят утре върху тях
булото на срам и грях.
Булото на срам и грях не ще го хвърлят върху тях
страсти и неволи.
Душата ми се моли,
дете,
душата ми се моли. . .
Не искат и не обещават те! Две хубави очи. Музика, лъчи
в две хубави очи. Душата на дете.

							

Пейо Яворов

Какво е твоето заключение във връзка с текста?
а) Лирическият субект е детето.
б) Лирическият субект е авторът.
в) Авторът и лирическият субект съвпадат.
г) Авторът и лирическият субект не съвпадат.
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303. Открийте отношението между автора и лирическия субект в стиховете:
					

НА ЛОРА

				
				
				
				
				
				
				
				

Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Защото аз съм птица устрелена:
на смърт е моята душа ранена,
на смърт ранена от любов...
Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Кажете ми що значат среща и разлъка?
И ето аз ви думам: има ад и мъка и в мъката любов!

				
				
				
				
				
				
				
				

Миражите са близо, - пътя е далек.
Учудено засмяна жизнерадост
на неведение и алчна младост,
на знойна плът и призрак лек...
Миражите са близо, - пътя е далек:
защото тя стои в сияние пред мене,
стои, ала не чуе, кой зове и стене, тя - плът и призрак лек!

								

Пейо Яворов

Какво е твоето заключение във връзка със стихотворението?
а) Лирическият субект и авторът съвпадат.
б) Лирическият субект и авторът не съвпадат.
в) Лирическият субект е Лора.
г) Лирическият субект е авторът.
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304. Открийте отношението между автора и лирическия субект в стиховете:
						
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

ЕМА

Сънувах град от стари, стари времена.
Шумят квадриги в улици гранитни
и с дълги копия, пламтящи с светлина,
вървят мъже в одежди първобитни.
И двуколесница с огромни колела от дъбов щит, с непречни златни шити лети след зли коне, подигнали чела.
Тъй невга - преди хиляди години
вървяхме с тебе; надалеч градини
цъфтяха с вечни непознати дървеса,
и “куку!” чуваше се тихичко гласа
на птица... Моя златен шлем държеше ти
на розов скут. Изпуснах сребърни юзди
и вледан в тебе - годеница и дете! аз тихо шепнех - любиш ли ме, Ема?
Свенливо там с игла по шлема
изрязваше ти нежно Е и Е две букви в двете наши имена...
Сънувах град от стари, стари времена.

								

Емануил Попдимитров

Какво е твоето заключение във връзка с текста?
а) Лирическият субект говори от името на автора.
б) Лирическият субект говори от името на Ема.
в) Лирическият субект и Ема съвпадат.
г) Лирическият субект и авторът съвпадат.

305. Кои от посочените тропи и фигури НЕ откривате в следните стихове?
героите наши, като скали твърди,
желязото срещат с железни си гърди ...
а) сравнение
б) метафора
в) градация
г) метонимия

306. Кой от глаголите НЕ е употребен метафорично:
а) градя планове;
б) цепи тишината;
в) счупи рекорда;
г) строя къща.
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307. Кои от посочените фигури и тропи НЕ откривате в следните стихове:
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Ако ли, мале майноле,
жив и здрав стигна до село,
жив и здрав с байряк в ръка,
под байряк лични юнаци,
напети в дрехи войнишки,
с левове златни на чело,
с иглянки пушки на рамо
и с саби змии на кръстът,
о, тогаз, майко юнашка!
О, либе мило, хубаво!

а) реторично обръщение;
б) реторично възклицание;
в) анафора;
г) антитеза.

308. Кое от изразните средства НЕ присъства в откъса:
				
				
				
				

Рушители на гнет вековен,
продаде ни предател клет;
служители на дълг синовен,
осъди ни врага заклет...

а) епитет;
б) инверсия;
в) хипербола;
г) алитерация.

309. Кое

от изброените стилово-езикови средства НЕ откривате в следния откъс от
стихотворението „На прощаване в 1868 г.”:
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Тъжно щеш, майко, да гледаш
ти на туй хоро весело,
и като срещнеш погледът
на мойто либе хубаво,
дълбоко ще ми въздъхнат
две сърца мили за мене –
нейното, майко, и твойто!
И две щат сълзи да капнат
на стари гърди и млади...

а) инверсия;
б) синекдоха;
в) анафора;
г) повторение.
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310. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
В първа глава на повестта „Немили-недраги” от Иван Вазов надписите и изображенията
по кръчмите и по кафенетата, държани от българи, разкриват:
а) безкористното родолюбие и свободолюбието на емигрантите;
б) ненавистта на поборниците за народна свобода към турския поробител;
в) революционния дух на предосвобожденската епоха;
г) безверието на хъшовете и жалкото им настояще в чужбина.

311. Отбележете вярното твърдение.
Действието на разказа „По жицата” от Йордан Йовков се развива близо до:
а) село Кичук Ахмед;
б) село Манджилари;
в) село Челопек;
г) село Байлово.

312. Прочетете следния откъс и отговорете на въпросите.

Госпожата го приветства любезно и с цял ред въпроси показва жив интерес към
отечеството на гостенина.
— Е, кажете сега правичката – пита бай Ганьо, — къде е по-хубаво, в Прага ли, в
София ли?
Госпожата е в недоумение, тя не е била в София, а Ганьо при тоя въпрос погледва с
дяволска усмивка Иречека, като че иска да му внуши своя възглед за жените: “А бе, жена
нали е, какво ще приказваш с нея?...”
В откъса образът на главния герой е изграден чрез:
а) обстановката, постъпките на героя, мнението на друг герой;
б) психологическата характеристика, портретното описание, речта на героя;
в) речта на героя, биографичните данни, пряката характеристика;
г) речта на героя, полупряката реч, постъпките на героя.

313. Прочетете следния откъс и отговорете на въпросите.

... Госпожата го приветства любезно и с цял ред въпроси показва жив интерес към
отечеството на гостенина.
— Е, кажете сега правичката – пита бай Ганьо, — Къде е по-хубаво, в Париж ли,
в София ли?
Госпожата е в недоумение, тя не е била в София, а бай Ганьо при тоя въпрос
погледва с дяволска усмивка Иричека, като че иска да му внуши своя възглед за жените:
«А бе жена нали е, какво ще приказваш с нея, ....»
В дадения откъс отношенеието на повествователя към поведението на бай Ганьо е:
а) одобрително;
б) иронично;
в) равнодушно;
г) ненавижда го.
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Примери за част от теста, която ще съдържа нови, непубликувани задачи

314. Пред вас е една част от страница на Речник на литературните термини. Погледнете я
внимателно и отговорете на въпроса:

Андрейчин Л., Георгиев Л., Илчев Ст., Костов - Български тълковен речник
Кратка българска енциклопедия, т.1-5, София, 1963-1969
Милев А., Братков Й., Николов Б. Речник на чуждите думи в българския език, София,
1954-1959.
От коя част на речника е този откъс?

315. В коя част на книгата можете да намерите номерата на страниците, на които е употребено
определено понятие (независимо дали се съдържа в заглавието или подзаглавието)?
Отбележете правилния отговор.
а) в индекса;
б) в указателя;
в) в библиографията;
г) в съдържанието.

316. Къде се намира библиографията в една книга?
а) в края на книгата;
б) в началото;
в) навсякъде;
г) в средата.

317. Показалецът (индексът)

в една книга е:

а) част от съдържанието;
б) списък на имена, вещи или понятия в края на книгата;
в) отделен абзац;
г) мястото, където е обозначено издателството на една книга.

318. Вярно ли е твърдението:
В тематичния показалец понятията са дадени по азбучен ред.

319. Прочетете откъса от Речника на литературните термини. В текста авторът говори за

хайдушките народни песни, изказвайки своята позиция. Подчертайте изречението,
където той изказва позицията си.
В хайдушките народни песни са предадени копнежът и борбите на поробения народ
за свобода, увереността в собствените му сили, надеждите му в бъдещето. Животът,
подвизите и стремежите на хайдутина са обрисувани всестранно. Хайдути стават смели
момци и мъже, моми и жени, които не могат да търпят тиранията. Най-често ратаи,
овчари и орачи грабват оръжието поради турски своеволия и чорбаджийски грабежи.
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320. Прочетете откъса от биографията на Христо Ботев. Подчертайте изречението, в което
авторът изказва позицията си.

Дни преди да се роди дъщеря му, със свои съратници взема решение за организиране на
чета, която да премине Дунава и да се включи във въстанието.
Според първоначалния план четата е трябвало да премине Дунав при Оряхово, а
войвода да бъде Филип Тотю, който в последния момент се отказва. Ботев оповестява
намеренията си, тъй като се надява на широк отзвук в европейските страни. Четниците
са разпределени по дунавските пристанища. Те се качват на пощенския кораб „Радецки”,
плаващ под австро-унгарски флаг. Корабът е завзет от Ботев и неговите юнаци на
следващия ден. Спектакълът е неочакван и смайващ. Капитанът Дагоберт Енглендер е
снабден с удостоверение на немски език, което го освобождава от всякаква отговорност
и корабът минава под разпореждането на четниците.

321. Прочетете откъса от „Писатели за искуството” на Венцеслав Константинов. Подчертайте
изречението, в което той изказва позицията си.

ГОЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИВО АНДРИЧ
Венцеслав Константинов
Въображаемите разговори с исторически личности или с хора на изкуството
от отминали времена спадат към традицията на литературния романтизъм. Но Иво
Андрич, живял от 1892 до1975 година - балканският писател, получил през 1961 година
Нобеловата награда, използва в своята есеистика тази старинна форма, за да проектира
собствения си художествен и житейски опит върху съдбата на далечни предшественици.
В есето си „Разговор с Гоя”, създадено през 1934 година, Андрич размишлява не толкова
върху картините на испанеца, колкото върху същността и смисъла на изкуството, върху
общите неща в човешката участ. Въображаемата среща става в Бордо, където през
двадесетте години на по-миналия век умира Гоя. Двамата седят на груба маса в малка
кръчмичка от предградията и разговарят пред бутилка вино. Недалеч от кръчмичката
опъват циркова палатка. Чуват се удари на чук, провиквания на работници и от време
на време дрезгаво ръмжене на някакво животно зад решетките на менажерията.
Художникът е вече старец, на главата си носи черна шапка, под която блестят уморени,
но живи очи.
Храмовете и дворците с цялото си великолепие и красота са само догаряне и
прецъфтяване на онова, което е изникнало или пламнало в простотата и сиромашията.
В простотата е зародишът на бъдещето, а в красотата и блясъка - неизменният признак
на залеза и смъртта, но хората имат еднаква нужда и от блясък, и от простота - това са
двете лица на живота.
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322. Прочетете откъса от биографията на Христо Ботев. Подчертайте изречението, в което

авторът изказва позицията си.
Дни преди да се роди дъщеря му, със свои съратници взема решение за
организиране на чета, която да премине Дунава и да се включи във въстанието.
Според първоначалния план четата е трябвало да премине Дунав при Оряхово,
а войвода да бъде Филип Тотю, който в последния момент се отказва. Ботев оповестява
намеренията си, тъй като се надява на широк отзвук в европейските страни. Четниците
са разпределени по дунавските пристанища. Те се качват на пощенския кораб “Радецки”,
плаващ под австро-унгарски флаг. Корабът е завзет от Ботев и неговите юнаци на
следващия ден. Спектакълът е неочакван и смайващ. Капитанът Дагоберт Енглендер е
снабден с удостоверение на немски език, което го освобождава от всякаква отговорност
и корабът минава под разпореждането на четниците.

323. Прочетете откъса от анализа на социалната поезия на Яворов.
Подчертайте изречението, в което авторът изказва позицията си.
Преди да преминем към стихотворенията, в които Яворов опява старите си песни,
нека накратко се спрем на първите, социалните стихотворения, съставили независим
дял от творчеството му, както и от историята на нашата литература.
При това нека знаем, че и до днес, колкото и да съзнаваме безжалостното
разсичане на поета надве, на творчеството му на два периода, има любители и познавачи
на поезията, които са дълбоко убедени, че Яворов от първия период е по-силен поет. Те
предпочитат „Калиопа” и „Градушка” пред „Безсъници”.
Тук само можем да повторим, че поезията на Яворов от първия период е напълно
завършен, цялостен цикъл в неговото творчество. Само стиховете от този период да
беше оставил Яворов, той пак щеше да има изключително място в историята на нашата
литература.

324. Прочетете внимателно текста и отговорете на въпроса.

Поредният юбилей от Освобождението на България е добър повод да се обърнем
към събитията от ония дни. А внушителната вече времева дистанция от 130 години ни
позволява да погледнем на несбъдналия се санстефански идеал без гняв и пристрастие.
В края на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 година, когато Високата
порта започва преговори с руското главно командване за примирие, граф Николай
Игнатиев получава нареждане от Петербург да подготви проект за мирен договор. При
изработването му Игнатиев изхожда от решението на Цариградската посланическа
конференция от декември 1876 година, на която Великите сили са се съгласили за
създаването на две автономни български области в Мизия, Тракия, Македония и
Добруджа. Тяхната територия съвпада почти напълно с границите на Българската
екзархия от 1870 година. Никоя от Великите сили не оспорва българския характер на
въпросната територия, а само нейната големина, поради което я разделят на две части.
Руската дипломация приема тяхното искане на Цариградската конференция с надеждата,
че по този начин ще избегне нежелания военен сблъсък с Османската империя.
Направеният компромис според граф Игнатиев има смисъл само при евентуално мирно
решение на конфликта. След провала на конференцията, и особено след спечелената
война, той смята, че подобен компромис не бива да се прави. И затова предвижда в
проекта за мирен договор единна инеделима българска държава.
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1. За какъв „несбъднал се санстефански идеал“ се говори в текста?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

325. Прочетете внимателно текста и отговорете на въпроса.
Клер Труман е млада талантлива редакторка, израснала сред книги и разговори
за изкуство. За кратко време тя си намира доходна работа в една от най-известните
издателски къщи в Ню Йорк и бързо се издига. Превърща се от грозното патенце в гадже
на мъжа, по когото си пада от 10 години, а това е страхотният, нежен, внимателен, красив
и богат Рандъл Кокс III. Перфектният мъж плюс перфектната работа! Изглежда мечтите
на Клер се сбъдват и късметът я следва неотлъчно! Само не трябва да дърпа дявола за
опашката. С Рандъл се виждат все по-рядко. Като че ли Клер предпочита непринудената
компания на младия писател Люк Мейвил пред срещите с гаджето си, на които всичко
се случва по план-график. Клер се носи като в унес между работата и личния си живот.
Когато положението става нетърпимо, всеки показва дявола в себе си...
Романът, взривил медийния свят, където нищо не е достатъчно скандално.
Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
а) Клер се носи като в унес между работата и личния си живот.
б) Клер предпочита непринудената компания на младия писател Люк Мейвил.
в) Клер Труман е млада талантлива режисьорка, израснала сред книги и разговори за
изкуство.
г) Клер си пада по гаджето си от 10 години.

326. Прочетете внимателно текста и отговорете на въпроса.

Клер Труман е млада талантлива редакторка, израснала сред книги и разговори
за изкуство. За кратко време тя си намира доходна работа в една от най-известните
издателски къщи в Ню Йорк и бързо се издига. Превърща се от грозното патенце в гадже
на мъжа, по когото си пада от 10 години, а това е страхотният, нежен, внимателен, красив
и богат Рандъл Кокс III. Перфектният мъж плюс перфектната работа! Изглежда мечтите
на Клер се сбъдват и късметът я следва неотлъчно! Само не трябва да дърпа дявола за
опашката. С Рандъл се виждат все по-рядко. Като че ли Клер предпочита непринудената
компания на младия писател Люк Мейвил пред срещите с гаджето си, на които всичко
се случва по план-график. Клер се носи като в унес между работата и личния си живот.
Когато положението става нетърпимо, всеки показва дявола в себе си...
Романът, взривил медийния свят, където нищо не е достатъчно скандално.
Текстът има за цел да:
а) представи в съкратен вид сюжета на романа, чиято главна героиня е младата
редакторка Клер Труман;
б) представи композицията на книгата за талантливата редакторка Клер;
в) развълнува читателя и да го направи съпричастен към съдбата на Клер;
г) предизвика интереса на медиите.
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327. Прочетете внимателно текста и отговорете на въпроса.
Романът на Агата Кристи „Десет малки негърчета” е класика в жанра. Героите са
десет души, които попадат на самотен остров в морето. Там се случват и редица трагичн
инциденти. Един по един всички умират. Те са наказани за предишни престъпления.
Няма го и Еркюл Поаро. Ролята на детектива е разпределена равномерно между всички
участници в събитията и най-вече – поверена на читателя.
Кой е главният герой в романа „Десет малки негърчета”?
а) десет негърчета;
б) десет мъже и жени;
в) десет деца;
г) десет чужденци;
д) десет англичани.

328. Напишете названията на подчертаните глаголни форми в следното изречение:
Без да продумат и дума, те тръгнаха надолу по склона, прегазиха реката,
която още не беше придошла от пролетните порои и на зазоряване влязоха в селото.
a) тръгнаха ________________________________
б) не беше придошла ________________________________

329. Запишете в таблицата основната форма на дадените думи и частта на речта, към която
принадлежат. Две думи са дадени като пример. Внимавайте, за изменяемите думи трябва
да напишете основната им форма.

Като влезе, отърси снега от дрехата си, протегна ръка в тъмнината, пристъпи и седна
до камината. Душата му се върна в миналото. Заклюма над студеното огнище и се
замисли.
Думата в изречението
снега
протегна
в
и
камината
Душата
му
над
студеното

Основна форма

Част на речта

в

ПРЕДЛОГ

душа

съществително име

91

330. Запишете в таблицата основната форма на дадените думи и част на речта, към която

принадлежат. Две думи са дадени като пример. Внимавайте,за изменяемите думи трябва
да напишете основната им форма.
Орфей ходеше с баща си за дърва, свличаше вейки от купните, за да храни със
суха шума овцете и козите, и извеждаше ги на водопой, а когато времето беше добро
помамваше ги нагоре.
Думата в изречението
Орфей
ходеше
и
със
суха
времето

Основна форма

Част на речта

със

предлог

време

съществително

331. Къде има глагол в бъдеще време:
а) чел съм
б) четох
в) чета
г) няма да чета

332. Прочетете стихотворението, а след това отговорете на въпросите.
				

ТИХИЯТ ПРОЛЕТЕН ДЪЖД

				
				
				
				

Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!

				
				
				
				

Тихият пролетен дъжд
слуша земята и тръпне,
тихият пролетен дъжд
пролетни приказки шъпне.

				
				
				
				

В тихия пролетен дъжд
сълзи, възторг и уплаха,
с тихия пролетен дъжд
колко искрици изтляха!

							

Николай Лилиев

Прочетете анализа на стихотворението Тихият пролетен дъжд. Със свои думи се
обосновете защо този анализ не е напълно приемлив. Намерете поне две причини за
това.
Заглавието е свързано със самото стихотворение, говори се за омразата към пролетния
дъжд. Природата е израз на авторовите чувства. В произведението се говори за тъгата,
предизвикана от пролетния дъжд, който е връзката на земята и небето.
Поетът символист Николай Лилиев дава израз в поетичния текст на мечтата си за красота
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и хармония, която ще се осъществи само когато престане да вали. Като основен мотив
в творбата се откроява блянът му за прекрасното и трагичното усещане за неговата
преходност в живота.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

333. Прочетете стихотворението, а след това отговорете на въпросите.
						
		
		
		
		
		
		
		
		

ПАТРИОТ

Патриот е - душа дава				
за наука, за свобода;					
но не свойта душа, братя,				
а душата на народа!					
И секиму добро струва,				
само, знайте, за парата,				
като човек - що да прави?				
продава си и душата.					

И е добър християнин:
не пропуща литургия;
но и в черква за туй ходи,
че черквата й търговия!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
залага си и жената.

					
И е човек с добро сърце:
					
не оставя сиромаси;
					
но не той вас, братя, храни,
					
а вий него със трудът си!
					
И секиму добро струва,
					
само, знайте, за парата,
					
като човек - що да прави?
					
изяда си и месата.
										

Христо Ботев

Прочетете анализа на стихотворението Патриот. Със свои думи се обосновете защо
този анализ не е напълно приемлив. Намерете причини за това.
Заглавието е свързано със самото стихотворение, говори за патриотизма.
В Патриот авторът възхвалява конкретни личности и социални феномени, носители и
поддържаници на политически и обществен разцвет.
Тези образи са разгърнати широко в трите осемстишни строфи на стихотворението.
С ирония започва още първата строфа. Повтарянето на тази композиционна схема и в
останалите две строфи придава особен ритъм.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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334. Прочетете стихотворението, а след това отговорете на въпросa.
				

БОРБАТА Е БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКА

				
				
				
				

Борбата е безмилостно жестока.
Борбата както казват, е епична.
Аз паднах. Друг ще ме смени и...
толкоз.

				

Какво тук значи някаква си личност?!

				
				
				
				

Разстрел, и след разстрела – червеи.
Това е толкоз просто и логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
народе мой, защото те обичахме!

								

Никола Вапцаров

В предсмртното си стихотворение Вапцаров:
а) изповядва болката си на човек, който си отива преждевременно от света;
б) е в позиция на романтически герой, който умира при изключителни обстоятелства;
в) патетично отстоява идеите, заради които ще умре;
г) за последен път заявява позицията си, основана на любовта към хората и вярата си в
тяхното по-добро бъдеще.
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335. Прочетете
въпроса.

откъса от стихотворението На прощаване, а след това отговорете на

				

НА ПРОЩАВАНЕ

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Не плачи, майко, не тъжи,
че станах ази хайдутин,
хайдутин, майко, бунтовник,
та тебе клета оставих
за първо чедо да жалиш!
Но кълни, майко, проклинай
таз турска черна прокуда,
дето нас млади пропъди
по тази тежка чужбина да ходим да се скитаме
немили, клети, недраги!
______________

				
				
				
				
				
				
				

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...

								

Христо Ботев

Какво внушава стихът „пътят е страшен, но славен”?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Отговори

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

г) съобщение.
б)
г) обяснява.
в) много научни думи и термини;
а) П; б) Н; в) О.
художествен стил
б) точност, логичност, абстрактност, обективност, информативност;
б) мимики и жестове;
а) 24 б) 33-34
г) мото.
а) в началото на книгата;
а) определена част от книгата;
Бесна кобила е планина:
а) в босилеградския край;
б) стръмна и камениста;
г) богата на оловно-цинкова руда.
а) Да се оцени положително спектакълът „Котаракът в чизми”.
От 22 ноември в Националния исторически музей ще гостува известно съкровище,
открито през 1985 г. в с. Рогозен, Врачанско.
Имитират човешкия говор.
Наклеветил приятелката му.
3, 1, 2, 4
Българският проект „Космическа колония ТАНГРА” се класира на второ място в
ежегодния ученически конкурс за Космическа колония на НАСА и Националната
космическа агенция на САЩ . Проектът разработва концепция за изграждане на
космическа колония за 10 000 човека. Те ще живеят и работят в нея. Учениците
са създали интересен дизайн и конструкция на колонията и предлагат интересни
енергийни решения. Съществува още една интересна идея. Според нея основният
закон на колонията би трябвало да е базиран на съществуващите конституции на
България, Франция и САЩ.
Първият абзац.
Солта е найважният минерал в хранителния режим на човека. Тя снабдява организма
с положителни натриеви и отрицателни хлоридни йони, които са незаменими при
обмяната на течности в организма. Нарушаването на основния баланс води до
храносмилателни, неврологични и костни заболявания. За да има живот, трябва да
има и сол.
б) не
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

г) Ролята на солта в хранителния режим и в човешката цивилизация.
2, 3, 1
3, 2, 1
3, 2, 1
1, 3, 2
3, 1, 2
1. „Червената шапчица”
2. „Спящата красавица”
3. „Принцесата върху граховото зърно”
4. „Лъжите на Пинокио”
(Редът на изброяването им може да бъде друг.)
понеделник
сряда
четвъртък
Вторник
Събота
„Последният крал на Шотландия”
Издателство „Братство”
Гражданско сдружение „Здрав живот”
„Книга за джунглата”
Вестник „Другарче”
„Азбучна молитва” на Константин Преславски
Из „Детство Исусово
„Антигона” на Софокъл
Романът „Под игото”
„У Недини слънце грее”- народна песен
„История славянобългарска”
Списание „Мисъл”
Старобългарска литература
„Ръководство за ученика по български език и литература”
Списание „Мост”
„За Буквите” на Черноризец Храбър
Изречението трябва да бъде разбираемо, граматически правилно, да се състои
от най-малко 10 думи и да е във връзка с училището или класа. Правописните и
пунктуационните грешки няма да се вземат предвид при оценяването.
Изречението трябва да бъде разбираемо, граматически правилно, да се състои от наймалко 10 думи и да е във връзка с ваканцията. Правописните и пунктуационни грешки
няма да се взимат предвид при оценяването.
Елин Пелин е майстор на късия разказ.
в) Гладен кокошка просо сънува.
г) разговорен;
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42.
43.
44.
45.
46.

Петър Янков Джамбазов е шампоан по атлетика.
д) затоплена стая.
г) на улицата.
а) официално-делови;

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
						
oт
Име: собствено ГОРАН
бащино ИВАНОВ
фамилно АЛЕКСАНДРОВ
гражданин(ка) на: Р СЪРБИЯ
народност БЪЛГАРИН/КА
роден(а) на: 28. 12. 1996 г. в гр. (село) гр. БОСИЛЕГРАД
адрес: ул. „Христо Ботев”, БОСИЛЕГРАД, № :12
тел. (е-поща) 017/ 877 100; goran@gmail.com
В Босилеград
20. 06. 20__ г. 				
Подпис .................................................

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

в) данъчна бележка;
15. Гражданско образование или 16. Вероучение
в) регистратора на гражданския регистър;
1. в) Директора

2. г) С уважение:

Четиридесет и осем, седемдесет и четвърти, петстотин, дванадесети
четвърти юни две хиляди и десета година
Мотивите за страданието и спасението в поезията на Христо Смирненски се
интерпретират в продуктивен творчески диалог с литературната традиция.
б) безмислен;
в) Глупостта е майка на престъплението.
тридесет (30);
четиридесет и пет (45);
гласни;
съгласни.
о - був - ки
мля - ко
о - би - чам
звучни

б

в

г

д

з

дж

дз

-

беззвучни

п

ф

к

т

с

ч

ц

х

голям – големи
а) вчера

б) на никого

дарението има смислоразличителна роля.
Осмокласникът Тодор Христов получи награда .
а) да;
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64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

играчка
щастие

пролетен
щастлив

твой
този

летувам
играя

в) скачане, скочиха, скок;
помежду
буря
четене
тогава
умен
двама
ям
момичета
ще изминат

предлог
съществително
съществително
наречие
прилагателно
числително
глагол
с.р, мн.ч.
3.л. мн.ч. бъдеще време, свършен вид (ще изминават- несвършен)

г) одухотворен, благоволя, овцевъд;
в) благороден, сладкодумен, светлосин;
преводачите
родител
а) риболов, гроздобер, листопад

б) пътешествие, свиневъд, полевъд

а) остроумен
б) водопад
въпросително
подбудително (заповедно)
съобщително (разказно)
а) две съобщителни, едно въпросително и едно подбудително
в) Той дали ще се върне навреме?
б) Не ме гледай така учудено!
в) Ще тренират ли спортистите в неделя?
завършваме, ще завършим
ще полагаме
искал/а
Започнах
се подготвям
Упражнявай
ще ходя
ще отида
ще напиша
ще играя
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

бяхме
беше
гледахме
останаха
правихме
донесе
изкарах
беше
а) Синоптиците очакват настъпване на период с ниски температури.
б) Нямаме достатъчно финансови средства.
в) Повторно се стигна до увеличение на цените.
а) Нямам никаква информация по този въпрос.
а) Постарах се да се овладея.
в) Следва да се пристъпи...
1-б; 2-г; 4-а; 5-в.
а) ще дойда – ще отида
б) трудолюбив
в) светъл – тъмен, тъжен – радостен
1. б)
2. а)
4. в)
б) Времето върви бавно.
г) смет
в) Неговият син има син пикап.
б) три

*
1. глагол товаря. Слагам товар на превозно средство или на товарно животно.
2. Прен. Отрупвам с работа, със задължения, обременявам, ангажирам.
3. съществително товар, мн. товари, (два) товара. Багаж, който се пренася.
* Не е задължително да се пише на теста.

93. в) Винаги става от сън с кисела физиономия.
94.		а )					
б)
95.
96.

1.
2.
3.

основно значение		
преносно значение		
основно значение		

1.
2.
3.

преносно значение
основно значение
преносно значение

б) от нищо нещо прави;
г)
от дъжд на вятър
на куково лято
под дърво и камък

-------

понякога
никога
навсякъде

101

97. в) запява друга песен;
98. г) наблюдавам много внимателно.
99. в) слаба страна;
100. 1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 - а
101. 1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – а
102. 1 – г, 2 –в, 3 – а, 4 – б
103. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б
104. 1 – б, 2 – в, 3 – г, 4 – а
105. Жертва, обикновено невинна. Ставам курбан за чужди интереси.
106. обùкна
107. б) вдигам /вдигам акциите (на някого) – прекомерно хваля някого
108. в) етимологичния речник;
109. воал, вода, водач, воден, воденица
110. старобългарски книжовен език
111. старобългарски книжовен език
112. б) картоф;
113. новобългарски книжовен език
114. б) Словенският и словашкият са славянски езици.

в) Българският и сръбският са южнославянски езици.
г) Славянските езици принадлежат към семейството индоевропейски езици.

115. б) 9. век
116. а) екавско;

в) якавско;

117. Източното (якавското) наречие
118. а) старобългарски език;
119.
в) български
русински
ромски
унгарски

120. г) романски език.
121. б) майчин език;
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122.

123.

124.

125.

126.

127.

1.
- български
- албански
- сръбски
- руски

2.
- унгарски
- румънски
- немски
- английски

На браздата
Синеоката
Една българка
Хаджи Димитър

Елин Пелин
Елисавета Багряна
Иван Вазов
Христо Ботев

На прощаване
Бай Ганьо
Тихият пролетен дъжд
За буквите

Христо Ботев
Алеко Константинов
Николай Лилиев
Черноризец Храбър

Патриот
Стани, стани юнак балкански
Посвещение
Дърво без корен

Христо Ботев
Добри Чинтулов
Веселин Ханчев
Николай Хайтов

Гераците
История славянобългарска
Под игото
Скрити вопли

Елин Пелин
Паисий Хилендарски
Иван Вазов
Димчо Дебелянов

3.
- френски
- ромски
- хърватски
- русински

Творбата се сътворява от надарена безименна личност.
Творбата не е изложена на промени, пренася се винаги в една и съща
форма.
В творбите е изразена силната мотивация на автора да изкаже
собствените си разбирания.
В творбите се използват постоянни епитети, определено начало и край.

128. а) да;
129. в) Хайдути;
130. б)
131. б) В творбата има постоянни епитети.
132. б) епос
133. а) лирика
134. б) епос
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Т
Н
Н
Т

135. а) лирика
136. в) драма
137. а) нарация (повествование)
б) дескрипция (описание)
в) диалог
г) монолог
д) дескрипция (описание)

138. в) дескрипция (описание);
139. Твърдението е характерно за монолог.
140. - Закъсняваш! – каза строго майка му.

- Не съм закъснял много - отвърна недоволно момчето.
- Вече недей да закъсняваш - настоятелно повтори тя.
- Добре. Няма вече да закъснявам. - съгласи се накрая с нея той.

141. в) Моканина – човек с благородно сърце и голяма душа;
142. г) слънчев удар убива обичливото селско момиче.
143. в) трудът;
144. г) духовната сила на обикновената жена.
145.
А - художествен

Б - официално-делови

В - разговорен

Г - научен

А - художествен

Б - разговорен

В - официално-делови

Г - научен

А - научен

Б - художествен

В - разговорен

146. публицистичен стил
147. научен
148.
149.

Г - официално-делови

150. Разказвачът изказва недоволство. Има много междуметия в двата текста.
151. В двата текста се разказва за светци, които се почитат при православните християни.
152. В двата текста се разказва за животни. Събитията, описани в текстовете, са фантастични.
153. Употребяват се думите: палачинка, сладко и обръщам.
154. б) на противопоставянето познатост / непознатост по отношение на обекта;
155. а) авторът не проявява особен интерес;
156. а) авторът харесва описаната порода кучета;
157. в) авторът е загрижен.
158. б) авторът изразява непосредствените си впечатления от оживлението около откриването
на фестивала.

159. а) директно портретно описание;
160. Съобщението трябва да съдържа отговори на въпросите: кой, какво, къде, кога, как (защо).
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161. Съобщението трябва да съдържа отговори на въпросите: кой, какво, къде, кога, как (защо).
162. Съобщението трябва да съдържа отговори на въпросите: кой, какво, къде, кога, как (защо).
163.Съобщението трябва да съдържа отговори на въпросите: кой, какво, къде, кога, как (защо).
164. Да напише адреса си и телефонния номер.
165. 1. После ми разказа, че Стефан се маскирал, как са се скарали, как са се сбили заради
Мария
2. За самодивите тя казваше, че са отишли отколе, защото хората станали лоши.

166. Т-Т-Н-Н
167. г) близак;
168. д) цъфти.
169. футбол, отдаденост, отделям, отбрана, баскетбол, отдавам, отбор
170. Иван отива на училище.
Иване, ела тук.
Проф. Петров живее на ул. „Раковски“.
Ще ходиш ли на кино?
Аз чета, а той спи.
Четох романа „Под игото“.
24.12.2002г.
Ах, каква прекрасна природа!

171. б) Влакът, с който пътувах, пристигна навреме.
172. д) Филмът, за който питате и който от петък се прожектира в кварталното кино, е чудесен.
173. в) Ще ти се обадя едва когато имам възможност.
174. Моля ти се, тейко, пусни ме, и аз искам да ида с момичетата.
175.

176.

Но тя е по-хубава от мене, нали?
Хайде мари, по-скоро!
Децата често ме питат: „Какъв писател си ти, тате?”
пия
играя
изгубя

зелен
къдрав
сребърна

природа
деветка
чудеса

мисъл
замисъл
врагове

гора
пакост
Божидар

177. Калина продължи състезанието.
Добрин е първенец на класа.
Учениците ходят на фитнес.
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178. мислил съм

зад оградата
халки
вратар
австралиец

179. пишеш ли

180.

вземи ма
ветроходство
грузинка
стомана
съществителни имена глаголи
ветрец
небето
слънце
нивята

духна
очисти
пекна
засъхнаха

181. страхлив, хълмист, шеговит, тъжен, мъчен, беден.
182. - Стига спа бе, Кольо – каза дядо Васил. – Я стани да видиш какви гости сме имали
нощес! (Ем. Станев)
-Ами ти бе, Гуньо, какво мълчиш! Туй какво е, грозде ли е? Нали виждаш? (Алеко
Константинов)

183. б) във, със, без.
184. г) степенуване.
185. струнна
безкористна
величествена
непостоянна

186. „В изпита се намесва Огнянов. Той се отнася дружески с ученичките. Внася успокоение
в стаята. Децата си отдъхнали и едно през друго се надпреварвали да отговорят на
неговите въпроси.
За Рада, Огнянов е ангел-хранител. Тя се гордее със своите ученички.”

187.

сегашно време: намесвам се, намесваш се, намесва се, намесваме се, намесвате се,
намесват се
малко-		
приятноярки-			

188. път – пътища

ср.р.
ср.р.
м.р.

ед.ч.
ед.ч.
мн.ч.

басменамлада-		
некрасиво-

търг – търгове
семе – семена
чудо – чудеса
град – градове
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ж.р.
ж.р.
ср.р.

ед.ч.
ед.ч.
ед.ч.

189. д) пиша.
190. Приятно е да пътуваш с лодка по брега.		

подчинено подложно
Ние ловим риба и си приказваме. _________________________
Когато тръгнахме, слънцето беше изгряло.
подчинено обстоятелствено
Мислехме да ходим далеч, но водата се развълнува. _________________________
Завърнахме се на мястото, откъдето тръгнахме. подчинено обстоятелствено

191. Аз много обичам книги, но най-любими са ми романите на Марк Твен. -сложно
съчинено противоположно

В тях се разказва за вълнуващи случки, описват се чудесни природни картини.
-сложно съчинено съединително
Или ги чета“на един дъх“, или ги захвърлям след първата страница. -сложно съчинено
разделително

192. б) Който издава тайни, той загубва всякакво доверие.
193. в) Момчето скочи от леглото и бързо се облече.
194. г) Пролетта, която настъпи, е бяла и красива.
195. а) свободно;
б) устойчиво;
в) устойчиво;
г) свободно.

196. а) За щастие, главата му беше твърда и не усети болката.

Всяка сутрин, преди да си отворя очите, си мисля за тебе.
б) Тази твърда глава не отстъпва лесно.
Отваряй си очите, когато пресичаш улицата.

197. а) вълнени ръкавици;

б) мустакат човек;
в) старопланинско сирене;
г) босилеградски ябълки.

198. а) съчинителни;

б) подчинителни.

199. 1. убиват - несвършен вид

2. призная - свършен вид, да накажат - свършен вид
3. закриля - несвършен вид
4. напиша - свършен вид
5. тръгва - несвършен вид

200. а) кажа, падна, прочетa, викна;
201. г) Искам да кажа цялата истина.
202. б) дам,подам;
203. г) дава, продава;
204. г) Видяхме, че езерата на Рила са прекрасни.
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205. зная – сказуемо

хубаво - определение		
слънчево - определение
кътче- допълнение

в южните склонове на Стара планина- обстоятелствено поясн.

206. б) сказуемо, допълнение, подлог
207. в) Спестеното се стопи неусетно.
208. г) прилагателно име;
209. Омоними
210. а) ред – хаос
211. г) на куково лято – когато си видя ушите.
212. г) истински;
213. б) атлас-атлаз;
214. б) лоша услуга;
215. в) вре си носа;
216. в) Вдигнах глава, за да видя кой идва.
217. б) Човек, който повтаря чужди думи.
218. г) внимавам;
219. в) топъл пролетен ветрец
220. б) лицемерен и нахален;
221. сукман – дълга женска дреха без ръкави от дебел домашен вълнен плат.

самодива – митическо женско същество, което живее в горите и планините.
синор – необработена ивица между две ниви, слог.

222. в) граматика;
223. в) опитен познавач на нещо;
224. в) Алеко Константинов - „До Чикаго и назад“
225. Времето, когато България е била под турско иго.
226. „Шибил“
„Албена”
„По жицата”

227. Алеко Константинов - „Бай Ганьо”

Йордан Радичков - „За да имаш приятели”
Елин Пелин - „Гераците”
Ангел Каралийчев - „Росенският камен мост”

228. б) „ Хайдути ”;
229. б) за величието на родната природа.
230. б) даден е израз на далечен спомен от детството и младостта;
231. а) вярата и надежда в спасение;
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232. а) борбата за национална свобода;
233. в) дисагите си с мускали;
234. 1)
235. Изградена е от две основни части. Първата е фолклорно-митологична, а втората е
диалогът между везира и Гергана.

236. в) любовни;
237. г) поема.
238. в) поема
239. Витоша е тъй загадъчна и нежна - олицетворение
Като теменужен остров – сравнение

240. Пътува още корабът на моята мечта. (Ив.Бориславов) - метафора

Мълчи градът и всяка къща спи. (Н.Фурнанджиев) - олицетворение
Покорен като роб и плах като дете. (Н.Райнов) - сравнение

241. а) метафора, обръщение, метонимия;
242. б) градация на глаголи;
243. в) отрицателно сравнение (славянска антитеза);
244. диалог, повествование, описание, монолог
245. а) описание;
б) повествование;
в) диалог;
г) монолог.

246. в) повествование;
247. а) диалог;

б) повествование;
в) описание;
г) монолог.

248. г) описание.
249. а) П
б) А
в) П
г) А

250. а) А

б) П
в) А
г) П

251. а) А

б) А
в) П
г) П

252. б) литературен анализ.
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253. б) литературен анализ.
254. 1. в)
2. а)

255. 1.б) Мадарският конник е символ на мощта на Първата българска държава.
2.б) В естествена големина са изобразени видните жители на Мадара.

256. 1.в)
2.а)

257. 1.в)
2.в)

258. б) камбанената кула, дантелата
259. в) душа на дете, музика, лъчи.
260. а) най-големият гръцки остров;
261. в) недостатъците на българското общество.
262. в) символ на мощта на Първата българска държава.
263. а) вас
б) ми

264. чия
265.
266.

перо

ср.р.

гръб,
ръка,
трева,

перото

гръбче,
ръчичка,
тревица,

перата

гърбище
ръчище
треволяци

267. челопеченката, селянката, жената
268. Състарен и умислен, скитникът се завърна в своя роден край.

Госпожо Петрова, разбрахме, че Вие сте пристигнала навреме.

269. Георги, наричан от приятелите си Точния мерник, и брат му Христо са състезатели по
биатлон на „Левски”.

270. в) !
271. а) да;
272. б) След княз Борис управлява Цар Петър.
273.
274.

ав∙то∙мо∙бил
про∙лет∙та

чо∙век

мар∙ка

275. б) броя на гласните;
276. в) о-був-ки, у-шен, у-че-ни-е;

ри∙су∙вам

май∙ски
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дет∙ство

чет∙лив

277. клàс, момùче, четà, пèя, хỳбаво, червèно
278. б) съсед, лед, гиздав;
279. в) стоножка, връзка, тетрадка;
280. в) пазарйът;
281. а) Всички отидоха да гледат световното първенство.
282. Подчинено допълнително изречение.
283. б) Съдията разгневен почна да псува.
284. а) 4.
б) 3.

285. без да осъзнава какво прави
286. възторг - голяма радост, възбуда

естественост – непринуденост, автентичност

287. който върши нещо по своя воля, без принуда; който става без принуда, според
свободната воля на тези, които го извършват

288. спокоен, щастлив живот в материална осигуреност, доволство.
289. малообразовани, слабокултурни, които нямат достатъчно знания.
290. в) запява друга песен;
291. в) вре си носа;
292. голяма каша забърка
293.
На четири очи.
Хващат ме дяволите
Сърби ме езикът
Чукам си главата

294. г) удрям на камък;
295. “Под игото”

Насаме с някого.
Силно се разгневявам.
Искам да кажа нещо.
Горчиво се разкайвам.

Иван Вазов
Роман

296. Основната тема в произведението е темата за любовта.
297. а) усещане за трагичната загуба на великия български син, за изоставеност и
298.

обреченост, за липса на закрила;
„Андрешко”
„Земя”
„Септември”
„Под игото”

разказ
повест
поема
роман

299. в) сухо, длъгнесто, жълтеникаво; бледолик, болнав, сух като скелет
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300. б) Очевидна е разликата между автора и лирическия субект.
д) Лирическият субект е любовта.

301. а) Лиричекият субект е жената.

в) Очевидна е разликата между автора и лирическия субект.

302. б) Лирическият субект е авторът.

в) Авторът и лирическият субект съвпадат.

303. а) Лирическият субект и авторът съвпадат.
г) Лирическият субект е Лора.

304. а) Лирическият субект говори от името на автора.
г) Лирическият субект и авторът съвпадат.

305. в) градация
306. г) строя къща.
307. г) антитеза.
308. в) хипербола;
309. в) анафора;
310. г) безверието на хъшовете и жалкото им настояще в чужбина.
311. б) село Манджилари;
312. г) речта на героя, полупряката реч, постъпките на героя.
313. б) иронично;
314. От библиографията.
315. А) в индекса;
316. б) в края;
317. б) списък на имена, вещи или понятия в края на книгата;
318. невярно
319. Животът, подвизите и стремежите на хайдутина са обрисувани всестранно.
320. Спектаклът е неочакван и смайващ.
321. В простотата е зародишът на бъдещето, а в красотата и блясъка - неизменният признак
на залеза и смъртта, но хората имат еднаква нужда и от блясък, и от простота - това са
двете лица на живота.

322. Спектакълът е неочакван и смайващ.
323. Само стиховете от този период да беше оставил Яворов, той пак щеше да има
изключително място в историята на нашата литература.
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324. На Цариградската посланическа конференция от декември 1876 година Великите сили

са се съгласили за създаването на две автономни български области в Мизия, Тракия,
Македония и Добруджа. Никоя от Великите сили не оспорва българския характер на
въпросната територия, а само нейната големина, поради което я разделят на две части.
След провала на конференцията подобен компромис не бива да се прави. И затова се
предвижда в проекта за мирен договор единна и неделима българска държава.
Отговорът може да съдържа и допълнителна информация.

325. в) Клер Труман е млада талантлива режисьорка, израснала сред книги и разговори за
изкуство.

326. а) представи в съкратен вид сюжета на романа, чиято главна героиня е младата
редакторка Клер Труман;

327. б) десет мъже и жени;
328. а) аорист (минало свършено време)
329.

330.

б) плусквамперфект (минало предварително време)
Думата в изречението
снега
протегна
в
и
камината
душата
му
над
студеното

Основна форма
сняг
протегна
в
и
камина
душа
той
над
студен

Част на речта
съществително име
глагол
ПРЕДЛОГ
СЪЮЗ
съществително име
съществително име
местоимение
ПРЕДЛОГ
прилагателно име

Думата в изречението
Орфей
ходеше
и
със
суха
времето

Основна Форма
Орфей
ходя
и
със
суха
време

Част на речта
съществително
глагол
съюз
предлог
прилагателно
съществително

331. г) няма да чета
332. Ученикът показва, че е разбрал стихотворението. Изразява своето отношение към

стихотворението, аргументирайки несъгласието между предложения анализ и личната
си интерпретация на стихотворението.

333. Ученикът показва, че е разбрал стихотворението. Изразява своето отношение към

стихотворението, аргументирайки несъгласието между предложения анализ и личната
си интерпретация на стихотворението.
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334. г) за последен път заявява позицията си, основана на любовта към хората и вярата си в
тяхното по-добро бъдеще.

335. Ученикът показва, че е разбрал стихотворението. Изразява своето отношение към

стихотворението, аргументирайки личната си интерпретация на стихотворението.
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Образователни стандарти, които ще се изпитват със задачи на приемния
изпит
ОСНОВНО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ
Ученикът/ученичката на основното ниво на компетентност:
Умение за четене и разбиране на прочетения текст
БЕ.1.1.2.
БЕ.1.1.3.
БЕ.1.1.4.

БЕ.1.1.5.
БЕ.1.1.6.
БЕ.1.1.7.
БЕ.1.1.8.

прави разлика между художествен и нехудожествен текст, умее да определя
целта на текста: експозиция (изложение), дескрипция (описание), нарация
(повествование), аргументация, убеждение
разпознава различни функционални стилове по прости примери.
различава основните части на текст и книга (заглавие, предзаглавие, подзаглавие,
основен текст, глава, абзац, бележка под линия, съдържание, предговор,
послеслов); разпознава цитат; използва съдържанието, за да намери определена
част на текста.
намира и отделя основната информация в даден текст по зададени критерии.
рaзличава в текста важното от маловажното, главното от второстепенното.
свързва информацията и идеите от даден текст, забелязва ясно изказаните отношения в текста (хронология, средство – цел, причина – следствие и т.н.) и прави
изводи, произтичащи от прост текст.
чете прости нелинеарни елементи от текста: упътвания, таблици, диаграми и графики.

Писмено изразяване
БЕ.1.2.1.
БЕ.1.2.2.
БЕ.1.2.5.
БЕ.1.2.6.
БЕ.1.2.7.

знае и използва азбуката.
съставя разбираемо, граматически правилно изречение.
умее да приспособява речта си към средата на комуникацията (към речта, т.е.
писането), към темата, ситуацията и т.н.; разпознава и употребява определен
езиков запас (формален или неформален).
владее основните форми на писмената комуникация: съставя писмо, попълва
различни образци и формуляри, с които се среща в училище и в ежедневието.
прилага правописната норма (от всяка правописна област) в прости примери.

Граматика, лексика, диалект и книжовен език
БЕ.1.3.1.
БЕ.1.3.3.
БЕ.1.3.4.
БЕ.1.3.5.
БЕ.1.3.6.

знае особеностите на звуковете и техните видове; умее да разделя думи на срички
в прости примери; прилага правописната норма на съвременния книжовен език
при звуковите промени.
определя мястото на логическото ударение в изречението в прости примери.
разпознава частите на речта; знае основните граматически категории на
изменяемите думи; прилага книжовно езиковата норма в различни форми на
думите.
различава простите думи от сложните; разпознава корена на думата; създава думи
спрямо зададено значение въз основа на съществуващи модели.
различава основните видове прости изречения (съобщителни, въпросителни,
подбудителни).
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БЕ.1.3.7.
БЕ.1.3.8.
БЕ.1.3.9.
БЕ.1.3.10.
БЕ.1.3.11.
БЕ.1.3.12.
БЕ.1.3.13.
БЕ.1.3.14.
БЕ.1.3.15.
БЕ.1.3.16.

употребява правилно глаголните форми (с изключение на минало несвършено
време).
разбира бюрократичния език като нежелателен начин на изразяване.
разпознава основните лексикални явления: еднозначност и многозначност на
думата; основните лексикални отношения между думите: синонимия, антонимия,
омонимия; метафората като лексикален механизъм.
разпознава различните значения на многозначните думи, които са в употреба в
контекста при всекидневната комуникация (вкъщи, в училище и пр.).
знае значението на думите и фразеологизмите, които са в употреба във всекидневната комуникация (вкъщи, в училище), както и значението на онези, които често
се срещат в учебните текстове (в учебниците, в текстовете за извънкласно четене).
определя значението на непознати думи и изрази въз основа на техния състав и/
или контекста, в който се употребяват.
служи си с речници, помагала и енциклопедии.
различава понятията книжовен език и диалект; знае основните данни за развитието на българския книжовен език (от началото до днес).
знае основните данни за произхода и диалектите на българския език.
знае основните данни за езиците на националните малцинства.

Литература
БЕ.1.4.1.
БЕ.1.4.2.
БЕ.1.4.3.
БЕ.1.4.4.
БЕ.1.4.5.

свързва заглавията на прочетените художествени произведения (включени в
учебната програма от V до VIII клас) с имената на авторите им.
различава видовете литературно творчество (народно и художествено).
различава основните литературни родове: лирика, епос и драма.
разпознава различни форми на изразяване в художествената литература:
повествование, описание, диалог и монолог.
забелязва важните елементи на художествения текст: мотиви, тема, фабула, време
и място на действието, образи...
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СРЕДНО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ
Ученикът/ученичката на средното ниво на компетентност:
Умение за четене и разбиране на прочетения текст
БЕ.2.1.2.
БЕ.2.1.3.
БЕ.2.1.4.
БЕ.2.1.5.
БЕ.2.1.6.

знае и умее да разпознава и отделя езикови средства, характерни за различни
функционални стилове.
различава всички части на текст и книга, включително индекс, указател и библиография и умее да ги прилага.
намира, отделя и сравнява информация от два къси текста или от повече текстове
по зададени критерии.
разпознава становището на автор на нехудожествен текст и го различава от други
становища в същия текст.
в прости примерни текстове различава становището на автора.

Писмено изразяване
БЕ.2.2.2.
БЕ.2.2.4.
БЕ.2.2.5.

изготвя съобщение, реферат и доклад.
знае и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен
език.
знае и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

Граматика, лексика, диалект и книжовен език
БЕ.2.3.1.

определя мястото на ударението в думата, знае основните правила на правоговорните норми.
БЕ.2.3.2. знае и различава частите на речта.
БЕ.2.3.3. знае и умее да променя изменяемите части на речта.
БЕ.2.3.4. знае и умее да определя вида на сложните изречения (съчинени и съставни).
БЕ.2.3.5. определя и различава видовете словосъчетания (свободни и устойчиви).
БЕ.2.3.6. знае и умее да определя вида на глагола.
БЕ.2.3.7. знае и умее да определя синтактичната служба на думите в изречението.
БЕ.2.3.8. знае и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен
език.
БЕ.2.3.9. разбира значението на думи и фразеологизми, намиращи се в текстове, предназначени за работа в клас (учебници, текстове за извънкласно четене и т.н.), както и
в литературни и медийни текстове, предназначени за младежта, и ги употребява
правилно.
БЕ.2.3.10. определя значението на непознати думи и изрази въз основа на техния състав и /
или контекста, в който се употребяват.
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Литература
БЕ.2.4.1.
БЕ.2.4.2.
БЕ.2.4.3.
БЕ.2.4.4.
БЕ.2.4.5.
БЕ.2.4.6.

умее да свързва литературна творба с автора й и с времето на създаването й.
разбира и умее да анализира конкретна литературна творба.
различава лиро-епическите видове (поема, балада).
разпознава и различава определени художествени стилови средства
(олицетворение, сравнение, метафора...).
различава формите на разказването в литературно-художествен текст:
повествование, описание, монолог, диалог.
прави разлика между преразказ и анализ на литературна творба.
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НАПРЕДНАЛО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ
Ученикът/ученичката на напредналото ниво на компетентност:
Умение за четене и разбиране на прочетения текст
БЕ.3.1.1.
БЕ.3.1.2.
БЕ.3.1.3.
БЕ.3.1.4.

разбира по-дълги и по-сложни текстове.
намира ключови думи и прави резюме на текста.
намира аргументи в подкрепа на някоя теза или против нея в текста; прави
изводи, произтичащи от по-сложен текст.
чете и тълкува по-сложни нелинеарни елементи от текста: сложни упътвания,
таблици, диаграми и графики.

Писмено изразяване
БЕ.3.2.5.

владее и умело прилага правописните правила на съвременния български книжовен език.

Граматика, лексика, диалект и книжовен език
БЕ.3.3.1.
БЕ.3.3.2.
БЕ.3.3.3.
БЕ.3.3.4.
БЕ.3.3.5.
БЕ.3.3.6.

умее да разделя думи на срички.
владее и прилага в в речта си правоговорните норми.
владее частите на речта и многообразието на частите на речта.
разпознава видове изречения по състав (прости изречения: разширени, безлични;
сложни съчинени и сложни съставни изречения) и видове подчинени изречения в
сложно съставно изречение.
умее да определя значението на непознати думи и изрази въз основа на техния
състав, на контекста, в който се употребяват, или въз основа на произхода им.
познава значението на думи и фразеологизми в научнопопулярни текстове,
предназначени за младежта, и правилно ги употребява.

Литература
БЕ.3.4.1.
БЕ.3.4.2.
БЕ.3.4.3.
БЕ.3.4.4.
БЕ.3.4.5.

умее да определя произведението, неговия вид и род според даден откъс, герои,
ситуации, теми и мотиви.
прави разлика между автора на произведението и лирическия субект или
разказвача в произведението.
различава езиковите средства; определя функцията на фигурите и тропите в
текста.
разбира и умее да тълкува конкретна литературна творба.
умее да изразява своето лично отношение към посоченото произведение и
аргументирано да го обосновава.
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Използвана литература за съставяне на задачите в сборника:
За съставяне на задачите ползвахме учебниците за основно училище, одобрени от
Министерството на образованието; Правописен речник на българския език и Тълковен речник
на българския език; Текстове на различни автори от различни източници в оригиналната им
форма, както и в пригодена и преработена форма за тази цел; Сборници с народно творчество.
Също така, ползвахме и текстове, взети от енциклопедии, списания, вестници, интернет и др.
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