
Cхема за оценяване на теста № 1  

по български език и литература в 12 клас реален профил 

№ ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ 

ОТГОВОРИ 

СХЕМА НА 

ОЦЕНЯВАНЕТО 

1. Отговори с ДА или НЕ. ДА  НЕ  НЕ НЕ  ДА 

 

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

По една точка за всеки 

верен отговор. 

2. Открий в текста и препиши 

думите и изразите, с които 

авторът: 

а/ характеризира душевността на 

Люцкан. 

в/описва портрета на Цветана 

а/ кротък и простодушен 

човек, мечтателност, 

безгрижна и безобидна душа, 

човек с меко и нежно сърце, 

възторжена и светла душа. 

в/ хубаво момиче,мургава, с 

черни очи, с луничка на 

едната буза. 

L/0/1/2/3/4 

L/0/1/2/3/4 

По една точка за всеки 

верен отговор. 

3. Тълкувай с 1 изречение 

контекстуалното значение на 

подчертаната дума 
 

Свърталище –скривалище. 

(тук без отрицателна 

конотация, която иначе е 

характерна за тази дума: 

н-р свърталище на 

престъпници, на змейове) 

L/0/1 

1 точка за вярно 

тълкуван.е 

 

L/0/1 

1 точка за логично и 

свързано изградено 

изречение. 

4. Открий в текста и запиши 

синоними на следните думи. 

старание – усърдие 

загуби – щети, разорение 

горделива – надменна 

отдавнашна – отколешна 

L/0/1/2/3/4 

По една точка за всеки 

верен отговор. 

5. Озаглави текста, като назовеш 

темата му. 

Една нежна душа; Блажената 

душа на Люцкан; Влюбеният 

Люцкан; Влюбеният 

цветопродавец; Нежно сърце 

и варианти 

 

L/0/1/2 

2 точки, ако заглавието 

назовава темата. 

1 точка, ако са назовани 

само героите. 

6. Заглавието на поемата на Люцкан  

„Люцкан гори в червени пламъци” 

съдържа: 

B.метафора 

 

 

L/0/1 

Една точка за верен 

отговор. 

7. Към кой тип се отнася текстът? c.описание и повествование 

 

 

L/0/1 

Една точка за верен 

отговор. 

8. Състави и запиши 3 изречения с 

думата „топъл” в различни 

значения. 

Топъл ден; топла супа; топли 

думи; топли очи; топло 

отношение и др.п. 

L/0/1/2/3 

По една точка за всяко 

вярно изречение. 

L/0/1 

Една точка за правилно 

съгласуване по род и 

число. 

9. Трансформирай следния откъс от 

текста от минало в сегашно време. 

Люцкан не крие чувствата си 

към нея и лекомислен и 

бъбрица, какъвто е, говори за 

любовта си навсякъде и на 

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

По една точка за всеки 

вярно трансформиран 

глагол. 



всички. Разбира се, хората се 

шегуват и смеят. 

10. Изразът „навсякъде и на всички” 

съдържа. 

B. наречие за място и 

обобщително местоимение. 

L/0/1 

Една точка за верен 

отговор. 

11. Прочети изречението и запиши 

верния отговор от скобите. 

Изречението е сложно 

съчинено и съдържа пет 

прости изречения. 

L/0/1  

една точка за всеки верен 

отговор. 

L/0/1 

една точка за всеки верен 

отговор. 

12. Трансформирай следните 

изречения от пряка в непряка реч. 

Цветана попита Люцкан дали 

и той отива на война. 

Неочаквано някой извика на 

Люцкан да отиде /да дойде/ 

при тях. 

L/0/1 

L/0/1 

По една точка за всяка 

правилна 

трансформация. 

L/0/1 

Една точка за правопис и 

пунктуация. 

13. Защо, според тебе, разказвачът в 

този текст твърди, че занятието на 

Люцкан,  да продава семки, 

фъстъци и лешници, е „не тъй 

почтено и красиво”. 

...защото разказвачът има 

предвид нежната и 

чувствителна душа на 

Люцкан, която е съзвучна и 

достойна за нежността и 

красотата на цветята, които 

той предпочита да продава. //и 

варианти/ 

L/0/1 

1 точка за добре изграден 

текст. 

L/0/1  

1 точка за разбиране 

същността на образа на 

Люкан според текста. 

L/0/1  

1 точка за убедителна и 

вярно формулирана теза. 

L/0/1 

1 точка за адекватна  на  

тезата аргументация. 

L/0/1 

1 точка за правопис и 

пунктуация (не пвече от 

2 правописни и 1 

пунктуационна грешки). 

14. Редактирай, като поправиш 

правописните и пунктуационните 

грешки. 

Празникът – това беше най-

доходният ден за Люцкан. 

Преди още да се почнат 

разходките по самото шосе, 

всички непременно минаваха 

по големия мост на края на 

града, наречен от местните 

поети „Мостът на 

въздишките”. 

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

По една точка за всяка 

вярно поправена 

правописна и 

пунктуационна грешка. 

 

15. Употреби и запиши думите 

мост, приятел в необходима  

форма 

Два моста, двама приятели 

Много мостове, много 

приятели 

L/0/1/2/3/4 

По една точка за всяко 

вярно словосъчетание 

 



16 Характеризирай Люцкан с 3-5 

изречения, като назовеш и 

аргументираш 3 негови черти, 

проявени в текста 

 

 L/0/1 

1 точка за добре 

изграден текст. 

L/0/1 

1 точка за правопис и 

пунктуация (не повече 

от 2 правописни и 1 

пунктуационна 

грешки). 

L/0/1/2/3 

3 точки – за пълната и 

точна характеристика, 

назовават се не по-

малко от 3 черти и се 

аргументират. 

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. 

17 Загради  от списъка на 

заглавията тези, които не са 

творби на Йордан Йовков    

а. Една българка 

е.  По жътва 

L/0/1/2  

По една точка за всеки 

верен отговор. 

18 Подчертай с една линия 

имената на писателите, 

творчеството на които се 

отнася към същия период, 

както и Йордан Йовков 

Гео Милев, Христо 

Смирненски,  

Елисавета Багряна,  

 

 

L/0/1/2/3 

По една точка за всеки 

верен отговор. 

19 Запиши имената на 3 героини 

от българската литература, 

които са българските 

символите на женственост и 

красота, като посочиш 

заглавието на творбата и 

нейния автор 

 L/0/1/2/3 

По една точка за всяко 

вярно назовано име на 

героиня. 

L/0/1/2/3 

По една точка за всяко 

вярно назовано заглавие 

на творбата. 

L/0/1/2/3 

По една точка за всеки 

вярно назован автор. 

20 Състави текст разсъждение, в 

който да изразиш мнение 

относно твърдението, че 

любовта е прекрасна 

независимо от това дали е 

 L/01/2 

2 точки, ако личната 

оценка структурира 

целия текст. 

1 точка, ако е проявено 



споделена или не. отношение, но само 

като декларация. 

L/0/1 

1 точкa за умението да 

аргументира: назовава 

тезис и го аргументира 

L/01/2/3 

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 

1 точка за правопис (не 

повече от 3 грешки) и 

пунктуация (не повече 

от 2 грешки). 

Общо 80 точки 


