
Схема на оценяването на тест, хуманитарен профил, 2014 

 № Тестови задачи  Предполагаеми  отговори Схема  на  оценяването 

1. Отговори с ДА или 

НЕ на следните 

твърдения, като 

заградиш в кръгче 

вярното. 

 A. Не           B. Не        Е. ДА 

 C. Да           D. Не 
  

L/01/2/3/4/5 

по 1 точка за всеки един 

правилен отговор.  

2. Загради буквата на 

верния отговор.  

Към кой тип се 

отнася текстът? 

А. повествование и описание 

 

L/0/1 

1 точка за правилно 

избран отговор. 

3. Тълкувай значението 

на изразите от 

текста: 

 

А. Надвиваше тежестта на 

говора си – преодоляваше 

своята мълчаливост и 

затвореност. 

B. Ставаше сладкодумен – 

ставаше добър разказвач. 

С. Хвана ме мъка – душата ми 

страда 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за всяко 

вярно тълкуване на 

изразите. 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за всяко 

добре формулирано 

тълкуване. 

4. Открий в текста и 

препиши три израза, 

по които проличава 

любовта на Стоян 

към селския живот. 

 

се връщаше в мислите си към 

родното село; през целия ден бе 

скитал из полето; лежал бе по 

междите и ливадите, във 

високата избуяла трева; 

теглеше го земята… 

тъга по родното село и 

неотразимият зов на земята 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за всеки 

вярно посочен израз. 

5. Открий в текста и 

запиши по един 

синоним към всяка 

дадена дума. 

Стремеж – копнеж 

Облекло - дрехи 

Събираше се – готвеше се 

По-общителен – по-

сладкодумен 

Навсякъде - навред 

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

По 1 точка за всеки 

правилно подбран 

синоним. 

 

6. Кои от изредените 

тропи са употребени 

в текста? Открий и 

запиши по един 

пример. 

 

Епитет: горчива обида, 

сладкодумен, избуяла трева 

сравнения: като немощливо 

дете 

метафора: сърце… гори, 

пламна лято, зов на земята 

олицетворение: земята бе го 

родила 

L/0/1/2/3/4  

По 1 точка за всеки вид 

троп. 

7. Озаглави текста, 

като назовеш темата 

му, и запиши 

заглавието. 

Градският живот на Стоян; 

Тъгите на Стоян 

варианти 

L/0/1/2 

2 точки – ако заглавието 

отразява темата на 

текста. 



 1 точка -  ако текстът е 

озаглавен по името на 

героя. 

8. Формулирай с едно 

изречение и запиши 

основната мисъл на 

текста. 

 

Противоречие (борба) в душата 

на Стоян между селското 

начало и градския начин на 

живота. 

варианти 

L/0/1  

1 точка за умение да 

синтезира, да формулира 

основната мисъл. 

L/0/1 

1 точка за адекватен 

отговор. 

L/0/1 

1 точка за  логично 

структурирано 

изречение.  

L/0/1 

1 точка за грамотност 

(ако няма грешки). 

9. Отговори на въпроса 

с 2-3 изречения. 

Защо душата на 

Стоян постоянно е 

обхваната с две 

чувства -  болка и 

радост. 

Болката в душата на Стоян 

идваше от раздялата с родното 

огнище (селото, роднините), а 

радостта – от любовта към 

младата съпруга и любимия 

занаят. (варианти) 

L/0/1/2 

По 1 точка за адекватно 

обяснение на всяко 

чувство. 

L/0/1 

1 точка за добре 

структурирано 

изказване. 

L/0/1 

1 точка – за правопис (не 

повече от 3 правописни 

грешки) и за пунктуация 

(не повече от 1 

пунктуационна грешка). 

10. Състави и запиши  3 

/три/ изречения, като 

употребиш думата 

„весел” в различни 

значения /можеш да 

промениш формата 

на думата – род и 

число. 

Весел човек 

Весел празник 

Весел поглед 

Весел ден 

Весел разказ 

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. 

11. Характеризирай  

Стоян с 3-5 

изречения, като 

назовеш и 

аргументираш  3 

негови черти, 

проявени в текста.  

Упорит, предан, смел, 

общителен, чувствителен, 

трудолюбив, талантлив. 

L/0/1 

1 точка – за добре 

изграден текст. 

L/0/1 

1 точка – за правопис (не 

повече от 3 правописни 

грешки). 



 L/0/1 

1 точка –за пунктуация 

(не повече от 1 

пунктуационна грешка) 

L/0//2/3/4 

4 точки – за пълната и 

точна характеристика, 

назовават се не по-малко 

от 3 черти и се 

аргументират 

3 точки назовават се не 

по-малко от 3 черти, но 

не се аргументират 

2 точки - ако   не е 

анализ, а само преразказ 

по текста, то ест не се 

формулират 

характерните черти. 

12. Трансформирай 

следния текст от 

изявително в 

преизказно 

наклонение: 

Не бил опитен в градинарската 

работа, но работел с преголямо 

усърдие - копаел, прекопавал, 

а оставял Султана да прави 

лехи, да сади цветя и зеленчук. 

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

По една точка за всяка 

правилна форма. 

 

13. Употреби и запиши 

думата градинар: 

 

Двама градинари; много 

градинари; 

Градинар, градинаря, 

градинарят 

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

по 1 точка за всяка 

правилна форма. 

14. Открий в текста и 

запиши по един 

пример на следните 

глаголни времена. 

 

Сегашно – да дигне 

Минало свършено - стана 

Минало несвършено - 

оплакваше 

Бъдеще – ще сториш 

Минало предварително – бе 

родила 

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

по 1 точка за всеки верен 

пример на глаголното 

време. 

15. Прочети изречението 

и запиши верните 

твърдения от 

дадените в скобите. 

сложно смесено изречение; 

шест изречения 

 

L/0/1 

L/0/1 

По 1 точка за всяко 

вярно твърдение. 

16. Трансформирай и 

запиши изречението 

без да използваш  

пряка реч. 

 

Султана му  казваше, че той ще 

я стори за смях пред целия 

град. 

L/0/1/2 

По 1 точка за вярна 

трансформация на 

глаголната форма. 

L/0/1/2  

По 1 точка за употреба 

на местоименията  ТОЙ, 

Я. 



L/0/1 

1 точка за вярно 

пунктуационно 

оформяне на косвената 

реч. 

17. Подчертай имената 

на авторите, които 

създават своето 

творчество през 

Възраждането:  

Софроний Врачански, Добри 

Войников, Петко Славейков.  

L/0/1/2/3 

По 1 точки за всеки 

верен отговор. 

18. Назови три творби от 

българската 

литература, в които 

се повествува за 

българското 

семейство.  

Елин Пелин „Гераците“ 

Елин Пелин „Сиромашка 

радост” 

Иван Вазов „Под игото” 

 варианти 

L/0/1/2/3 

По 1 точки за всяко 

правилно посочено 

произведение.  

19. Свържи със стрелки 

творбата и нейния 

жанр. 

                                                   

Арменци - стихотворение 

Железният светилник- роман  

Ралица - поема   

Златният ключ – разказ 

До Чикаго и назад - пътепис                           

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

По 1 точка за всяко 

вярно съответствие 

20. Състави текст 

разсъждение (6-7 

изречения), в който 

да изразиш мнение 

относно това 

„Наистина ли 

любимото дело да 

направи човека 

щастлив?“ 

Аргументирай 

мнението си с не по-

малко от 3 

аргумента. 

 

 

 

 L/0/1/2 

2 точки, ако личната 

оценка структурира 

целия текст. 

1 точка, ако е проявено 

отношение, но само като 

декларация. 

L/0/1 

1 точкa за умението да 

аргументира: назовава 

тезис и го аргументира 

L/0/1/2/3 

3 точки – за три 

аргумента 

2 точки – за два 

аргумента 

1 точка – за един 

аргумент. 

L/0/1 

1 точка за добре 

изграден текст 

L/0/1/2 

По 1 точка за правопис 

(не повече от 3 грешки) и 

пунктуация (не повече от 

2 грешки 



 

 

 

 

 

 

 

 


