
  Схема на оценяването на теста №1, РЕАЛЕН ПРОФИЛ 12 клас, 2021 

№ П 

/п 

Тестови задачи  Предполагаеми отговори Схема на оценяването 

1. Отговорете с ДА 

или НЕ според 

текста. 

 

А) НЕ 

Б) ДА 

В) ДА 

Г) НЕ 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки един верен 

отговор. 

2. Отговорете с по 

едно изречение на 

следните въпроси: 

 

А) Султана приема в къщата си 

млад неженен мъж, а освен това 

Стоян е селянин, а Султана е от 

стар чорбаджийски род. 

Б) Да се омъжи за Стоян, да 

осъществи мечтите си за щастие, 

за дом, свои деца. 

Варианти... 

L/0/1/2/  

по 1 точка за всеки адекватен 

отговор.  

L/0/1/2  

по 1 точка за всяко изречение, 

написано без грешки. 

3. Заградете буквата 

на верния отговор. 

Към кой тип се 

отнася текстът? 

Б. Повествование и разсъждение; 

 

L/0/1               

1 точка за правилно заграден 

отговор. 

4. Озаглавете текста, 

като назовете 

темата му, и 

запишете 

заглавието.  

 

Решението на Султана 

Сама срещу всички 

Смут в града 

Варианти… 

L/0/1/2            

2 точки, ако заглавието 

отразява темата на текста.            

1 точка, ако заглавието 

отразява само главните 

действащи лица. 

5. Открийте в текста 

и запишете 

антонимите на 

следващи думи. 

 

Безпорядък - ред 

Съчувствие - злорадство 

Угасваше - разпалваше 

Спазваше - нарушаваше 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки вярно 

посочен антоним. 

6. Открийте в текста 

и запишете 

примера на:  

2 епитета – черна немотия, бистър 

ум, чисто сърце и др…. 

2 метафори – оживя някогашната 

омраза, някакъв огън се 

разпалваше в сърцето й, се бояха 

L/0/1/2  

по 1 точка за всеки верен 

пример. 

L/0/1/2 

по 1 точка за всеки верен 



от огъня в тъмните й очи и др…. 

1 сравнение - водеше я като 

лампада пред очите й 

пример 

L/0/1               

1 точка за верен пример 

7. Запишете 

правилните 

ФОРМИ на 

думите, поставени 

в скобите. 

 

А) Поздравиха директора на 

Държавния куклен театър.                                                             

Б) Те трябваше да преодолеят 

своите собствени различия, за да 

постигнат общата им цел.                                                               

В) Сам ли сте проявили интерес 

към новите ни продукти, или 

бяхте лично информиран от 

нашите представители? 

L/0/1/2/3/4/5 по 1 точка за 

всяка правилна форма на 

думата, 

8. Характеризирайте   

Султана с 3-4 

изречения, като 

назовете и 

аргументирате 3 

нейни черти, 

проявени в текста.  

 

Решителна, смела,  

упорита, горда,  

с чувство на достоинство 

L/0/1/2/3 

3 точки за пълна и точна 

характеристика, назовават се и 

се аргументират не по- 

малко от 3 черти.  

2 точки назовават се не по-

малко от 3 черти, но не се 

аргументират  

1 точка, ако не е анализ, а само 

преразказ по текста, то ест не 

се формулират характерните 

черти.  

L/0/1  

1 точка за добре изграден 

текст. 

L/0/1  

1 точка, ако правописните 

грешки не са повече от 3.  

L/0/1  

1 точка, ако пунктуационните 

грешки не са повече от 2. 

9. Съставете и 

запишете 3 /три/ 

изречения, като 

употребите думата    

„Огън” в различни 

значения /можете 

да промените 

формата на 

думата – род и 

число. 

1. Обикн. ед. Нагорещени светещи 

газове, появяващи се при горене; 

пламък. Силен огън. Огънят 

изпепели гората. 

2. Натрупани и запалени дърва 

(или други горивни 

материали). Клада/стъквам/запалв

ам огън. Горят буйни огньове. 

3. Само ед. Стрелба. Картечен 

огън. 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за всяко едно 

значение.  

L/0/1 

1 точка за добре построени 

изречения (при условие, че са 

дадени 3 значения на думата).  

 



 4. Разг. Само ед. Висока 

температура. 

5. Прен. Страст, силно чувство, 

жар. В очите му гори огън. 

6. Като междум. Команда за 

стрелба. Огън! 

L/0/1/2/3      

по 1 точка за всяко изречение 

без правописни и 

пунктуационни грешки. 

10. Запишете 

следните 

съществителни 

имена огън, 

златар:  

 

А. огньове, златари 

Б. пет огъня, петима златари 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяко вярно 

съгласуване.  

 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяко вярно 

съгласуване. 

11. Запишете 

даденото 

изречение, като 

трансформирате 

косвената реч в 

пряка. 

 

Малко по-късно слугата пак дойде 

и каза на Султана: «Ако не се 

покориш, общината ще се откаже 

от тебе и ще те прокълне». 

 

L/0/1 

1 точка за вярна 

трансформация на глаголните 

форми. 

L/0/1 

1 точка за вярна 

трансформация на 

местоименията. 

L/0/1  

1 точка за вярно 

пунктуационно оформяне на 

изречението. 

12. 
Запишете текста, 

като го 

трансформирате в 

минало време 

изявително 

наклонение. 

Слугата си отиде с наведена глава, 

а тя затвори портата след него и 

здраво я залости. Сега тя беше 

сама срещу всички, негде зад нея 

беше Стоян, но трябваше тя да 

брани и него. 

L/0/1/2/3/4/5/6 

по 1 точка за всяка вярно 

трансформирана глаголна 

форма. 

13. Препишете 

изречението, като 

поправите 

правописните и 

пунктуационните 

грешки. 

„Ц-ц-ц! — възхити се Стоян сам 

от себе си. — Де ще ме познай той 

сега! Друг човек съм аз вече, 

друг…“ Като се ожени за хаджи 

Серафимовата внука и облече 

градски дрехи, Стоян Глаушев се 

възгордя малко. 

L/0/1/2/3/4/5/6/7 

по 1 точка за всяка вярно 

поправена правописна и 

пунктуационна грешка. 

14. Прочетете 

изречението и 

запишете верните 

твърдения от 

Сложно смесено и се състои от 

четири прости изречения. 

L/0/1  

1 точка за вярно избрано 

твърдение.  

 



дадените в 

скобите. 

L/0/1  

1 точка за вярно избрано 

твърдение. 

15. Препишете 

подчертаните 

глаголни форми и 

определете вида 

им. 

 

седнал – минало свършено 

деятелно причастие 

беше потиснатата - минало 

страдателно причастие 

борейки се - деепричастие 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всеки вярно 

посочен вид на глаголната 

форма 

16. Заградете верният 

отговор на 

въпроса: През кой 

период от 

историята на 

българската 

литература 

създава творбите 

си Любен 

Каравелов? 

Б. Възрожденска литература  

 

L/0/1 

1 точка за правилен отговор. 

17. Кой цитат от 

Йовковата творба 

„По жицата“ 

разкрива 

психологическо 

преживяване? 

А) дебелите му мазолести пръсти 

трепереха, като свиваха цигарата.  

 

L/0/1 

1 точка за правилен отговор. 

18. Коя от посочените 

творби е повест?  

А) „Немили-недраги“  L/0/1               

1 точка за правилен отговор. 

19. Съединете със 

стрелки названия 

на произведенията 

с имената на 

персонажите им.  

Сивушка - „На браздата“  

Леля Дъмша - „Ангелинка“ 

Странджата - „Немили-недраги» 

Баба Илийца - „Една българка“  

L/0/1/2/3/4               

по 1 точка за всеки правилен 

отговор. 

20. Състави текст 

разсъждение (5-7 

изречения), в 

който да изразиш 

аргументирано 

мнението си /3 

аргумента/, като 

отговориш на 

  

 

L/0/1/2  

2 точки, ако личната оценка 

структурира целия текст 

(формулира се като теза или 

пък като логичен извод).  

1 точка, ако е проявена своя 

оценка или отношение, но е 



въпроса: Вярно ли 

е, че в живота 

може да разчиташ 

само на себе си? 

само като декларация.  

L/0/1/2/3      

по 1 точка за всеки един 

аргумент.  

L/0/1  

1 точка за умението да 

аргументира. 

L/0/1  

1 точка за добре свързан текст. 

 

L/0/1 

1 точка за логично изграден 

текст разсъждение. 

 

L/0/1 

1 точка, ако правописните 

грешки не са повече от 3. 

 

L/0/1 

1 точка, ако пунктуационните 

грешки не са повече от 2. 

 


