
Схема на оценяването на теста №1, ХУМАНИТАРЕН 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 

Д) НЕ 

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

по 1 точка за всеки един 

верен отговор. 

2. Отговорете  с по 

едно изречение на 

следните въпроси: 

 

А) Тя иска да се омъжи за Стоян заради 

копнежа й за щастие, за да изпълни  

мечтите си да се грижи за дом, за 

децата, а и заради гнева й срещу 

чуждото злорадство, най-после - заради  

нейната гордост. 

Б)  Султана приема в къщата си млад 

неженен мъж, а освен това Стоян е 

селянин, а Султана е от стар 

чорбаджийски род. 

В) Да се омъжи за Стоян, въпреки 

неодобрението на обществото и опитите 

да я спрат . 

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. 

L/0/1/2/ 

по 1 точка за всеки 

адекватен отговор.  

 

3. Заградете буквата 

на верния отговор. 

Към кой тип се 

отнася текстът? 

А. 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 

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: 

Богатство - немотия 

Съчувствие - злорадство 

Угасваше - разпалваше 

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

по 1 точка за всеки вярно 

посочен антоним. 



 вик – шепот 

любов - омраза 

6. Открийте в текста 

и запишете 

примери на:  

3 епитета – черна немотия, бистър ум, 

чисто сърце, злорада мълва, тежкия 

чорбаджия и др…. 

3 метафори – оживя някогашната 

омраза, някакъв огън се разпалваше в 

сърцето й, се бояха от огъня в тъмните й 

очи, мълвата затъмняваше чистия й 

образ, водеше я бистър ум и др…. 

1 сравнение - водеше я като лампада 

пред очите й 

L/0/1/2/3          

по 1 точка за всеки верен 

пример 

L/0/1/2/3         

по 1 точка за всеки верен 

пример 

L/0/1               

1 точка за верен пример 

7. Вместо точки 

запишете думата  в 

необходима форма. 

 

Чакаха истинския  господар на замъка, 

който великодушно беше решил да 

посети техния  малък град. 

Вече не чакаха никого  –  бяха твърде 

уморени, за да очакват някого. 

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    

„РОД” в различни 

значения /можете 

да промените 

формата на думата 

– род и число. 

 

Значение на думата род 

1. Истор. В първобитното общество – 

група от хора, които имат общ 

произход, обединени икономически в 

едно стопанство. 

2. Всички поколения от едни предци, 

както и всяко едно от поколенията. 

Известен род. 

3. Разг. Народ. Български род. 

4. Разг. Обикн. ед. Плодове, родитба, 

плодородие. Дървото се е превило от 

род. 

5. В научни класификации – общо 

понятие, включващо в себе си няколко 

вида. 

6. Разновидност, вид. Услуги от 

всякакъв род. 

7. Спец. Граматическа категория, която 

дели имената на групи според някои 

техни формални или съдържателни 

белези. Мъжки род. Женски род. Среден 

род. 

прил. родов, родова, родово, мн. родови. 

От род. Разг. От знатен род, с потекло. 

От рода на. Подобен. 

Човешки род. Човечество. 

Своего рода. Сам по себе си. 

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). 

L/0/1/2/3      

по 1 точка за всяко 

изречение без правописни 

и пунктуационни грешки. 

10. Запишете следните 

съществителни 

имена огън, 

селянин, вечер:  

 

А. огньове, селяни, вечери 

Б. два огъня, двама селяни, две вечери 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко вярно 

съгласуване.  

 

L/0/1/2/3 

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 

преизказно 

наклонение. 

Слугата си отишъл с наведена глава, а 

тя затворила портата след него и 

здраво я залостила. Сега тя била сама 

срещу всички, негде зад нея бил Стоян, 

но трябвало 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 

поправиш 

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/0/1/2/3/4/5/6/7/8 

по 1 точка за всяка вярно 

поправена правописна и 

пунктуационна грешка. 

14. Прочетете 

изречението и 

запишете верните 

твърдения от 

дадените в скобите. 

  

Сложно смесено и се състои от четири 

прости изречения. 

L/0/1  

1 точка за вярно избрано 

твърдение.  

L/0/1  

1 точка за вярно избрано 

твърдение. 

15. Запишете  в 

съответните редове 

по един пример на 

глаголните 

времена, които се 

срещат в текста. 

Минало свършено: заговориха  

Минало несвършено ставаше 

Минало предварително: бе се завъртал 

варианти 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всеки вярно 

посочен пример на 

глаголното време. 

16. Заградете верният 

отговор на 

въпроса: През кой 

период от 

историята на 

българската 

литература създава 

творбите си 

Димитър Талев? 

Г. Съвременна българска литература L/0/1 

1 точка за правилен 

отговор. 

17. Кой цитат от 

Йовковата творба 

„По жицата“ 

разкрива 

психологическо 

преживяване? 

В)…дебелите му мазолести пръсти 

трепереха, като свиваха цигарата.  

 

L/0/1 

1 точка за правилен 

отговор. 



18. Коя от посочените 

творби не е повест?  

А) „Тютюн“  

 

L/0/1               

1 точка за правилен 

отговор. 

19. Свържете 

заглавието на 

творбите с 

цифрата, 

означаваща жанра:  

 

                                                             

 

А. „Неразделни“   

5 елегия 

Б. „Под игото“  4. роман  

В. „Септември“   1. поема  

Г.„Старият музикант“  3. стихотворение 

Д „Албена ” 2. разказ 

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

по 1 точка за всеки 

правилен отговор. 

20. Съставете  текст 

разсъждение (5-7 

изречения), в който 

да изразиш 

аргументирано 

мнението си /3 

аргумента/относно 

твърдението: В 

живота трябва да 

разчиташ само на 

себе си. 

  

 

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 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. 

 


