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1. Коя от подчертаните думи в изречението е написана правилно? 

Да се скрие в пустошта(A) се оказа единствения(Б) начин да се справи с хауса(В) от чуства(Г) 

в душата си.              1 т. 

 

2. В кой ред НЕ е допусната грешка? 

А) не можещ; 

Б) не възпитан; 

В) не знаен; 

Г) не питайки.            1 т. 

 

3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? 

А) За празника ми подариха красив букет от тъмночервени рози. 

Б) Филмът е черно-бял, защото е сниман в началото на миналия век. 

В) Васил Левски е идеолог на национално-освободителните борби. 

Г) По време на екскурзията посетихме къщата музей на писателя.    2 т. 

 

4. В кое изречение си НЕ е местоимение? 

А) В курса по английски си. 

Б) Осигурих си място в самолета. 

В) Можете да вземете книгите си. 

Г) Гледа съвестно работата си.          2 т. 

 

5. В кое изречение подлогът е изразен с неопределително местоимение? 

А) Неизвестното ме плаши. 

Б) Да дойде кой да е от класа. 

В) Не се чуваха ничии стъпки. 

Г) Не се виждаше нищо.           2 т. 

 

6. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка? 

А) Истинската любов едва ли има нужда от официално признат празник, на който всеки да я 

засвидетелства пред неговия избраник. 

Б) Все повече ресторанти предлагат ястия с колаген, благодарение на който кожата възвръща 

нейната еластичност и здравия й вид. 

В) Според изследванията на някои изкуствоведи Леонардо да Винчи чрез портрета на Мона 

Лиза всъщност е нарисувал своя автопортрет. 

Г) Кризата на доверието, кризата на общуването предопределя трагичната нагласа на 

художника, чийто свят е в руини.          2 т. 
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7. В кое изречение НЯМА съставно сказуемо? 

А) Обади се без колебание веднага щом пожелаеш да поговорим. 

Б) Беше разсеяна, защото неусетно я обземаха мечти и копнежи. 

В) Криейки се в дъното на коридора, дълго не можеше да чуе нищо. 

Г) Сготвена в новата тенджера, яхнията се оказа трудносмилаема.    2 т. 

 

8. Изречението Който е посял любезност, ще пожъне благодарност. е сложно съставно с 

подчинено... 

А) определително; 

Б) подложно;  

В) допълнително; 

Г) обстоятелствено.           2 т. 

 

9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 

А) По стар обичай тия камбани се биеха само на Успение и на Великден и първият удар се 

даваше от ръката на самия игумен. 

Б) Дъхът му се спря, сърцето заби и той, забравен изскочи срещу Христина и мълчешком, 

блед като платно, заигра. 

В) Дъбакът и Корчан, въпреки общото мнение, че скоро ще подмахнат тая ветрена работа, все 

работеха и работеха. 

Г) Тя чувства, че няма сили да напише, да разкаже своята скръб, оставя перото и дълго плаче 

с лице, скрито в престилката.         2 т. 

 

10. Колко пунктуационни грешки са допуснати в изречението? 

И като знаеше, че в село ще му се смеят обземаше го омраза против хората, и макар че беше 

вече взел хак от торбите с жито, оставено за мелене, вземаше още по толкоз. 

А) една; 

Б) две; 

В) три; 

Г) няма грешки.           2 т. 

 

11. Кой фразеологизъм НЕ е синоним на Дойде ми до гуша? 

А) Дойде ми до козирката. 

Б) Дойде ми до носа. 

В) Дойде ми до главата. 

Г) Дойде ми до зъби.          2 т. 

 

12. В кой ред отношението е както при двойката думи потисник – тиранин 

А) младост – старост; 

Б) роман – повест; 

В) родина – татковина; 

Г) ученик – учител.           1 т. 

 

13. Попълнете празното място в изречението с подходящата дума. 

Стихотворението “Българският език“ е патетична ... и страстна защита на родното 

слово. 

А) прослава; 

Б) аргументация; 

В) ценност;  

Г) песен.            2 т. 



 
3

 

14. Каква информация НЕ носи изречението Личности като Христо Ботев никога не 

остаряват? 

А) Защото не искат да остареят. 

Б) Защото умират млади. 

В) Защото народът ги помни. 

Г) Защото делото им е безсмъртно.        2 т. 

 

15. Посочете вярното твърдение: 

А) Антитезата се основава на сходство между предметите и явленията. 

Б) Повествователят е посредник между автора и читателя. 

В) Портретната характеристика на героя е елемент на сюжета. 

Г) Ретроспекцията е забавяне на развръзката в епическо произведение.    2 т. 

 

16. Какво художествено средство са изразите „нервозно вълнение“ и „нетърпелива 

жажда“ от пътеписа „До Чикаго и назад“? 

А) хиперболи; 

Б) метафори; 

В) ретардации; 

Г) епитети.            2 т. 

 

17. В стихотворението „Българският език“ изразът „Ох, аз ще...“ е употребен в началото 

на седма и осма строфа. Такава фигура на речта се нарича: 

А) алитерация; 

Б) инверсия; 

В) анафора; 

Г) синекдоха.            2 т. 

 

18. Какво НЕ внушава пета глава от повестта „Немили-недраги“? 

А) Смъртта на стария знаменосец е трагична и мъчителна. 

Б) Смъртта на стария знаменосец е героична и поучителна. 

В) Смъртта на стария знаменосец е романтична и внушителна. 

Г) Смъртта на стария знаменосец е трагична и героична.     2 т. 

 

19. Кое твърдение е НЕВЯРНО според разказа „Една българка“? 
А) Драматичната историческа обстановка в първа част служи за фон, на който баба Илийца се 

откроява чрез поведението си от другите жени. 

Б) Пейзажът в началото на трета част внушава страхопочитание към манастира като към свято 

място, където баба Илийца може да намери помощ. 

В) Чрез природната картина в началото на четвърта част повествователят вниква в душевното 

състояние на баба Илийца, използвайки образен паралелизъм. 

Г) Пейзажът в началото на шеста част внушава радостно чувство за отново открития път, 

изискващ от бунтовника безусловна отдаденост на делото.     2 т. 

 

20. Мотивът за преминаването на Дунав в стихотворението „На прощаване“ е знак за 

А) преход от робското съществуване в родната земя към свободния живот във Влашко; 

Б) преход от скитническото съществуване на емигранта към опасния път на борбата; 

В) преход от клетническия живот в чужбина към спокойно съществуване с най-близките; 

Г) преход от скитническия живот в Румъния към робското съществуване в родния дом. 2 т. 
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21. Кое е първоначалното заглавие на разказа „Една българка“? 

А) „Баба Илийца“; 

Б) „Неочаквана среща“; 

В) „Челопешката гора“; 

Г) „Ботев четник“.           2 т. 

 

Прочетете изречението и изпълнете задачи 22-25 

Понесена(1) от дългите си бързи крака(2) сърната прекосяваше някое слънчево поле(3) гърбът 

й(4) за миг блясваше(5) стремително и грациозно(6) изчезваше тя в бялата гора(7) а ние 

стояхме прехласнати(8) и гледахме дълго към мястото(9) дето беше изчезнала. 

 

22. В кои позиции трябва да се поставят петте пропуснати запетаи в изречението? 

А) 1, 3, 4, 7, 8; 

Б) 2, 3, 5, 7, 9; 

В) 3, 4, 6, 8, 9; 

Г) 1, 2, 3, 4, 9.           2 т. 

 

23. От колко главни и колко подчинени изречения се състои изречението? 

А) пет главни и едно подчинено; 

Б) пет главни и две подчинени; 

В) шест главни и едно подчинено; 

Г) шест главни и две подчинени.          2 т. 

 

24. Колко определения има в изречението? Запишете в листа за отговори.   2 т. 

 

25. Каква синтактична служба изпълняват подчертаният израз и подчертаната дума в 

изречението? Запишете в листа за отговори.       2  т. 

 

26. Колко звука и колко букви съдържа думата надживея? Запишете в листа за отговори.

             1 т. 

 

27. С каква част на речта е изразено непрякото допълнение в изречението?  

Запишете в листа за отговори. 

Книгата дава знание на невежата.         2 т. 

 

28. Запишете правилните форми на думите. 

1. Никой не знаеше колко (участник) ще се явят в трите обявени наскоро (конкурс).        1+1 т. 

2. Господин Петров, надявам се, че не сте (затруднен) в избора си и сте (взел) своето решение. 

                     1+1  т. 

3. (Горнооряховски) суджук е (пръв) български продукт, защитен от Европейския съюз.1+1  т. 

 

29. В изречението Христо Ботьов Петков известен като Христо Ботев е български 

национален герой революционер поет и публицист роден на 25 декември 1847 г. са 

пропуснати пет запетаи. Поставете ги в листа за отговори.    2 т. 

30. Каква представа за врага поражда изразът „гъсти орди лазят“ от „Опълченците на 

Шипка“ на Иван Вазов? Създайте в листа за отговори кратък текст от три-четири 

изречения.            2 т. 


