
Cхема за оценяване на теста № 2  

по български език и литература в 12 клас реален профил 

 N 

П /п Тестови задачи 
Предполагаеми 

отговори Схема  на  

оценяването 

1.  Отговори с да  или не 

на следните въпроси:      

 1. Да 

2. Да 

3. Не 

4. Да 

5. Не 

6. Не 

7. Не 

L/01/2/3/4/5/6/7 

по 1 точка за всеки 

един правилен 

отговор.  

 

2 Тълкувай значението на 

изразите от текста 

Обнасяния - държание, 

маниери, обноски 

Да се нагнездим - да се 

разположим, да се настаним 

С голям зор - трудно 

Хващам се на бас - споря, 

обзалагам се 

L/01/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно тълкуване.   

L/0/1 –  ако няма  

правописни грешки  

3 Коментирай с 2-3 

изречения смисъла на 

това изречение от 

текста:  

 

 Дървото е мост, връзка със 

света, без него повстанците 

остават завинаги в пещерата 

без шанс на оцеляване… 

Дървото е било единствен 

път за излизане от 

пещерата.  Ако то се 

отсече, положението на 

тези, които са вътре в 

пещерата, става безисходно 

в буквален смисъл на 

думата. А тяхната съдба - 

без шанс на оцеляване- 

става съдба на обречени на 

гладна мъченическа смърт.    

L/0/1 

1 точка за коментар, 

адекватен смислово  

L/0/1 

1 точка за добре 

структурирано 

изказване 

L/0/1 

1 точка за правопис 

L/0/1 

1 точка за пунктуация 

4 Загради буквата на 

верния отговор.  

 

 A. повествование и 

описание; 

 

L/0/1 

1 точка за правилно 

избран отговор 

5 Озаглави текста.  

 

 

 Предателят 

Проклетата пещера 

Трудният път към 

безсмъртието 

варианти  

L/0/1/2 

2 точки -  ако 

заглавието отразява 

основната  мисъл или 

темата на текста; 

1 точки - ако 

заглавието отразява 

главните  

действуващи  лица;  

6 Кой от цитати най-

точно отразява 

основната мисъл на 

този текст. 

 

С. О, движение славно, о , 

мрачно движение,дни  на 

борба горда, о , дни на 

падение! 

 

L/0/1 

1 точка за правилно 

избран отговор 

 



7. Препиши подчертаните 

в текста думи и към 

всяка от тях запиши по 

един антоним  

Да се качим 

Да се отдалечи 

Благословена 

Тревожен, беспокоен… 

 

L/01/2/3/4 

По една точка за 

всеки вярно  подбран 

антоним  

8 Открий в текста и 

запиши 5 сравнения  

 

 

 

като в някоя влашка кръчма 

като крепостна стена 

като полица 

като в улей на воденица 

като с кола 

като в комин... 

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

По една точка за всяко 

сравнение 

 

 

9 Запиши с букви 

словосъчетания на 

числителното 2 и 

съществителните 

въстание, куршум, 

четник, пещера, 

дърво, момче  

Две въстания 

Два куршума 

Двама четници 

Две пещери 

Две дървета 

Две момчета 

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

По една точка за всяка 

правилна форма 

10 Запиши кратък текст (3-

5 изречения), в който да 

характеризираш 

разказвача на този текст 

(открий, назови  и 

аргументирай 3 

качества на личността, 

проявени в текста чрез 

речта му).   

Открий в изречението и 

запиши 1 епитет, 1 

сравнение, 1 метафора:  

 

Мъжествен; 

Обстоятелен; 

Последователен и 

конкретен в разказа; 

Не героизира 

ситуацията, а разказва 

обективно, без патос,  

злоба или преукраси; 

Не е песимист: в най-

тежкия и отчаян момент 

мисли за това как и къде 

да се спасят и предлага 

варианти. 

….. 

 

 

 

L/0/1/2/3 

по 1 точка  за всяка 

правилно подчертано 

качество на 

личността, проявено 

чрез поведението. 

 L/0/1 

1 точка за адекватна 

аргументация 

L/0/1 

1 точка за добре 

изграден текст 

L/0/1/2 

1 точка - за правопис  

1 точка - за 

пунктуация 

11. Загради буквата на 

верния отговор  

В.Той не каза кога ще се 

върне. 

 

L/0/1 

1 точка за правилен 

отговор 

12 Три изречения с думата 

«земя» в различни 

значения  

 

 

 

 Планета 

 Почва, Пръст 

(рохкава земя) 

 Твърдата повърхност, 

Опора (стъпил здраво 

на земята) 

 Имот (Той има дом, 

но няма много земя) 

L/0/1/2/3  

По една точка за всяко 

едно значение на 

думата «земя». 

L/0/1 

1 точка за правопис и 

пунктуацията, при 

условие на правилно 

изпълнение на 

задачата 

 

13 Запиши следния откъс в 

сегашно време  

 

Когато с голям зор стигаме 

до пещерата, виждаме, че 

наистина тук няма да 

L/0/1/2/3/4 

По 1 точки за всяка 

правилна глаголна 



станем жертва на 

неприятелските куршуми, но 

пък и самите няма да можем 

да слезем на божата земя..  

 

форма  

 

14 Трансформирай пряката 

реч в косвена 

Дядо Вълю каза, че в тая 

пещера ние няма да се боим 

от нищо. нито един косъм от 

главата ни няма да 

потрепери, че там ще живеем 

като в някоя влашка кръчма!  

 

L/0/1 

1 точка за вярно 

съгласуваните 

глаголни форми 

L/0/1 

1 точка за вярно 

употребените лични 

местоимения. 

L/0/1 

1 точка за правилно 

употребените връзки 

L/0/1 

1 точка за правопис 

L/0/1  

1 точка за пунктуация 

15 Избери сред дадените в 

скоби и запиши верните 

твърдения  

 

 

 

Това изречение е  сложно 

смесено  и се състои от  пет 

прости изречения  

 

 

 

L/0/1/2 

 По една точка за 

всяко правилно 

твърдение. 

 

 

 

16 Съедини със стрелки 

всеки фразеологизъм от 

първата колонка със 

значението му във 

втората колонка 

 Стъквам в калта - Унижавам  

Лови ми окото - Харесва ми  

На две крачки - Съвсем 

наблизо  

Под път и над път- 

Навсякъде 

L/0/1/2/3/4 

По една точка за всяко 

вярно съответствие 

17 Препиши изреченията, 

като ги редактираш. 

 

Минали са повече от десет 

години. Този факт е 

съществен. Писателят се 

завръща в родния си край с 

чувството, че всичкото е 

останало непроменено, но 

той дълбоко се лъже. 

 

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

По една точка за всяка  

вярно поправена 

грешка. 

 

 

18 Задраскай от списъка на 

заглавията тези, които 

не са творби на Иван 

Вазов 

 

 

 

«Заточеници» L/0/1 

1 точка за правилно 

избран отговор 

 

19 Свържете творбата със 

съответния жанр 

«Септември» - поема 

«Гераците» - повест 

«Последна радост» - разказ 

«Български език»- ода 

L/0/1/2/3/4 

По една точка за 

всеки верен отговор 



20 Състави текст 

разсъждение  от 5-7 

изречения, в който да 

споделиш своето 

мнение по въпроса Дали 

са значими днес за 

бесарабския българин и 

потробностите от 

Априлското въстание?, 

като се аргументираш с 

3 аргумента. 

 L/01/2 

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/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 
 

 

 

 

 

 

 

 


