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Aprobată la şedinţa Comisiei Naţionale de Examene,  

 Proces verbal nr.______ din ____________________,  

Ordinul nr.______din __________________ 

 
Програмата за националния бакалавърски изпит по български език и литература беше 

обсъдена и одобрена в катедрите на висшите учебни заведения (университетът ще бъде 

изписан конкретно), на методическите комисии в рамките на OLSDÎ (районите управления на 

образованието) и от експерти в съответната област. 

 
Структура на програмата 

 

Програмата съдържа: 

1. Увод. 

2. Специфически компетенции на дисциплината, които ще се оценяват на националния 

бакалавърски изпит по български език и литература.  

3. Единици на компетенциите, единици на съдържанието, резултати на обучението, които 

ще бъдат оценени на националния бакалавърски изпит  

4. Примери на тестови задачи. 

5. Пример на тест. Пример на схема на оценяването на предложения тест. 

 

1. Увод  

Програмата за националния бакалавърски изпит по български език и литература се 

базира върху следните основополагащи документи:  Cadrul de referință a Curriculumului 

Național, одобрен със заповед MОКИ № 432/2017, Курикулумът по български език и 

литература за X - XII клас и Методическият гид за прилагане на курикулума по български език 

и литература, одобрени със заповед на MОКИ № 906/2019, както и в съответствие с 

разпоредбите на Положението на националния бакалавърски изпит, одобрено със заповед № 

47/2018.  

Програмата представлява нормативен документ, чиято основна цел е гарантирането на 

правилното и ефективно провеждане на изпита. 

Програмата е предназначена за автори на тестове, учители, ученици, училищни 

мениджъри, родители и др. 

В рамките на националния бакалавърски изпит предметът Български език и литература 

има статут на задължителна дисциплина за хуманитарния профил/дисциплина по избор за 

реалния профил. 

Изпитът по български език и литература ще се провежда във вид на писмено тестиране. 

Писменото тестиране ще се провежда в течение на 180 минути.  

 
2. Специфически компетенции на дисциплината, които ще се оценяват на 

националния бакалавърски изпит по български език и литература.  

1. Демонстрира лична езикова и културна идентичност в европейския и глобален 

контекст, като проявява цялостност на личнността си и достоинство, емпатия и 

откритост в полилингвалния и мултикултурален свят.  

2. Съотнася в устно общуване дискурса с различни речеви ситуации чрез вербално 

взаимодействие в лично, ученическо и публично общуване, като проявява конструктивно 

отношение и добронамереност.  

3. Интерпретира художествени текстове на българската литература, като проявява 

превърженост към националните и общочовешките ценности. 

4. Създава собствени устни и писмени текстове от различен тип на различни 

информационни носители, като прилага книжовните норми на българския език 



 

 

(граматически, лексически, стилистични) и демонстрира езикова увереност, 

самостоятелност и оригиналност.  

 
3. Единици на компетенциите, единици на съдържанието, резултати на обучението, 

които ще се оценяват на националния бакалавърски изпит по български език и 

литература (подреждането е по компетенции, като се запазва реда им в курикулума и се 

посочва класа). 

 

Специфична компетенция 

1. Демонстрира лична езикова и културна идентичност в европейския и глобалния 

контекст, като проявява цялостност на личността си и достоинство, емпатия и 

откритост в полилингвалния и мултикултуралния свят.  

Единици на 

компетенциите 

Единици на 

съдържанието   

Резултати на обучението  

XI.1.1. Осъзнава ролята на 

творчеството на Иван Вазов 

за историческата памет на 

българския народ. 

XI.1.2. Коментира образа на 

Бай Ганьо като българската 

културологема, отразяваща 

нарушен баланс на 

традиционните български 

представи за правата и 

задълженията. 

XI.1.4. Знае имена на автори 

модернисти и основните им 

произведения. 

XII.1.4. Ориентира се в 

тематичното многообразие в 

съвременната българска 

поезия. 

XII.1.5. Систематизира 

лирическите мотиви в 

поезията на българските 

автори от Бесарабия и 

Таврия. 

Иван Вазов. На майка 

ми; На България; Епопея 

на забравените – Левски, 

Кочо; Дядо Йоцо гледа; 

Под игото (Гост, 

*Отново у Маркови, 

Радини вълнения, 

Представлението); 

*Силистра-Йолу; 

Пиянството на един 

народ; )Новото гробище 

над Сливница; *Елате ни 

вижте;Моите песни; 

(**Една българка; **Иде 

ли?;**Немили-

недраги;**Българският 

език). 

Алеко Константинов. 

*Страст;(**Пази, боже, 

сляпо да прогледа; **Бай 

Ганьо). 

Пенчо Славейков. 

Ралица; (**Луд гидия; 

**Неразделни)  

Христо Смирненски.  

Децата на града: Зимни 

вечери;  Цветарка; 

*Стария музикант; 

Приказка за стълбата;  

Гео Милев, Септември. 

*Никола Фурнаджиев, 

Конници. 

Елисавета Багряна, 

Моята песен; 

(**Потомка). 

Йордан Йовков, Песента 

на колелетата; Албена; 

- да задава и отговаря на 

въпроси, свързани с различни 

аспекти на литературната 

творба; 

- да отговаря на въпроси по 

съдържанието, конфликтите, 

образите и поетическите 

мотиви на литературното 

произведение; 

- да идентифицира ценности и 

норми, проблеми и конфликти, 

с които е обвързан образът на 

Бай Ганьо; 

- да свързва изучените творби 

от класическата литература с 

имената на техните автори, с 

героите, със сюжетите с 

мотивите и основните им теми; 

- да създава резюме на откъс от 

литературния текст с 

определена комуникативна 

цел; 

- да съпоставя естетическите 

възгледи на Вазов и Пенчо 

Славейков; 

- да изразява личностно 

отношение към обсъжданите 

литературни проблеми; 

- да идентифицира в творбите 

на изучаваните български 

автори ценности и норми, 

проблеми и конфликти, с които 

са обвързани общочовешките 

теми за любовта, щастието, 

вярата и надеждата, труда и 

творчеството, страданието, 

избора и раздвоението.  



 

 

Шибил; Индже; (**По 

жицата; **Серафим;** 

Другоселец). 

Мишо Хаджийски. Баба 

Пена от Орманджи; 

(**Козя гайда; Кръчмата 

на Мънзула). 

Никола Вапцаров. Вяра; 

Песен за човека; 

Прощално; Предсмъртно; 

(**Пролет). 

Димитър Талев, 

Железният светилник. 

Николай Хайтов, Дърво 

без корен. 

Автори от съвременна 

българска поезия: Павел 

Матев, Блага Димитрова, 

Ивайло Балабанов, Георги 

Господинов и др.,  

Автори от съвременна 

бесарабска поезия: Петър 

Бурлак-Вълканов, Нико 

Стоянов, Мишо Бъчваров, 

Георги Барбаров, 

Димитър Пейчев, Таня 

Танасова. 

- да назовава имена на 3 

съвременни поети и техните 

емблематични творби; 

- да назовава имена на 3 

бесарабски български  автори и 

техните емблематични творби.  

 

 

Специфична компетенция 

2. Съотнася в устно общуване дискурса с различни речеви ситуации чрез вербално 

взаимодействие в лично, ученическо и публично общуване, като проявява конструктивно 

отношение и добронамереност.  

Единици на 

компетенциите 

Единици на 

съдържанието   

Резултати на обучението  

X.2.1. Използва необходими 

езикови средства при устно 

общуване, като отчита 

речевата ситуация (адресат, 

тема, цел на общуването и 

др.). 

X.2.2. Построява 

монологичен текст (като 

публично изказване). 

X.2.3. Участва в диалога, 

като спазва диалогичното 

единство. 

X.2.4. Определя 

макротемата и смисловите 

части на текста: микротеми, 

тематични блокове. 

Езикови средства за 

създаване на текста. 

Повторение и 

разширение. 

Комуникативна ситуация: 

участници, предмет и цел.  

 

Функционално-смислови 

типове текст: 

повествование, описание, 

разсъждение. Монолог. 

Диалогично единство 

(въпрос – отговор).  

 

Видове свързаност на 

текста. Основни начини за 

постигане на свързаност 

- да определя признаците на 

речевата ситуация, 

предложена от учителя или в 

текста; 

- да открива признаците на 

книжовната или разговорната 

реч в текста; 

- да определя признаците на 

текст описание, повествов 

ание,  разсъждение; 

- да опознава и отделя 

тематично-структурните части 

на текста: микротекст (абзац), 

тематичен блок; 

- да създава монолог в устна 

форма (повествование, 

описание, разсъждение); 



 

 

XI.2.6. Познава cпецификата 

на литературния период, 
обхващащ времето от 

Освобождението до Първата 

световна война. 

на текста: лексикално 

повторение, 

синонимизация, употреба 

на местоименни думи, 

съюзи. 

 

- да определя темата на 

възприемания текст; 

- да отделя на частите на текста 

– смисловите и структурните. 

 

Специфична компетенция 

3.Интерпретира  художествени текстове на българската литература, като проявява 

превърженост към националните и общочовешките ценности. 

 

Единици на 

компетенциите 

Единици на 

съдържанието   

Резултати на обучението  

Х.3.1. Познава основните 

жанрове, теми и заглавия от 

българското народно 

творчество. 

Х.3.2. Познава обичаите и 

обредите, които народните 

песни съпровождат. 

Х.3.4. Характеризира 

мирогледните и жанрови 

особености на 

старобългарската 

литература. 

Х.3.5. Разкрива личността на 

старобългарския писател. 

Х.3.7. Знае биографиите на 

програмните възрожденски 

автори като пример на 

родолюбие.  

Х.3.8. Дава оценка на 

просветителските и 

революционните идеи, 

определящи мирогледната 

същност на българските 

възрожденци. 

XI.3.5. Разбира спецификата 

на фигурите и тропите на 

художествената реч и 

познава значенията на 

понятия като метафора, 

метонимия, алегория, 

хипербола и др. 

XI.3.8. Анализира 

тематичното многообразие в 

разказите на Елин Пелин. 

 

XI.3.10. Анализира сюжета, 

композицията и образите в 

лиро-епическа творба. 

Мит, митология. Народни 

приказки. Народни песни. 

Легенди и предания. 

Пословици, поговорки и 

гатанки. Митични песни, 

Слънце и Грозданка;  

 

Български национален 

литературен процес ІХ – 

ХХ век. Периодизация. 

Обща характеристика и 

жанрови особености. 

Славянските 

първоучители Кирил и 

Методий. Проглас към 

евангелие. 

Климент Охридски, 

Похвално слово за Кирил 

Философ. 

Черноризец Храбър, За 

буквите. 

*Константин Преславски, 

Азбучна молитва. 

 

Григорий Цамблак, 

Похвално слово за 

Евтимий. 

 

Българското възраждане 

като исторически и 

литературен процес.                  

П. Хилендарски, История 

Славянобългарска. 

Д.Чинтулов, Къде си, 

вярна ти любов народна?; 

Стани, стани, юнак 

балкански; Българи 

юнаци; Вятър ечи, Балкан 

стене. 

- да коментира текста на творба 

от народното творчество, 

извеждайки идеи за изконните 

български добродетели;  

- да извежда социокултурна и  

народо-психологическа 

информация от фолклорни и 

литературни текстове; 

- да посочва периодите в 

българския литературен 

процес, като назовава 

емблематични автори и творби 

от всеки период; 

- да свързва изучените творби 

от старобългарската литература 

с имената на техните автори; 

- да обосновава и аргументира 

значението на старобългарската 

литература за българския народ 

и за славянския свят; 

- да прави исторически преглед 

на празника на българската 

азбука и славянската 

писменост;  

- да разбира спецификата на 

Българското възраждане като 

исторически и духовен процес; 

- да свързва изучените творби 

от възрожденската литература с 

имената на техните автори, с 

героите, със сюжетите с 

мотивите и основните им теми. 

- да коментира творчество на 

възрожденските автори 

контекста на литературния 

период. 

- да назове лирически и 

епически творби от различни  

жанрове; 



 

 

XII. 3.1. Разбира и 

коментира ролята на 

художествени (образни) 

елементи в езика на текста 

от публицистичния и 

художествен стил. 

XII.3.2. Коментира 

контекстовата роля на 

различни езикови средства 

за създаване на образа в 

художествения текст. 

XII. 3.3. Коментира 

текстовете на 

микрофолклора (пословици, 

поговорки, фразеологизми) 

като изобразително средство 

в художествения текст. 

 

 

Преносна употреба на 

думите. Тропите в езика 

на художествената 

литература: епитети, 

алегория, олицетворение, 

хипербола, метафора, 

метонимия.  

 

П.Р. Славейков,*Не пей 

ми се; *Жестокостта ми се 

сломи; (контекстово: 

**Изворът на Белоногата) 

Л. Каравелов, Из 

Българи от старо време.  

Хр. Ботев, На прощаване; 

**Хаджи Димитър; 

**Обесването на Васил 

Левски; **Моята 

молитва;). 

Елин Пелин, Ветрената 

мелница; *Гераците; 

Занемелите камбани; 

Самодивските скали; 

(**На браздата; 

**Андрешко; **Косачи; 

**Сиромашка радост). 

Пейо Яворов. Градушка; 

На нивата; Две хубави 

очи; (**Арменци, 

**Заточеници). 

Димчо Дебелянов, 

Помниш ли, помниш ли; 

Аз искам да те помня все 

така; (**Скрити вопли). 

- да открие и назове темата и 

идеята на литературното 

произведение; 

- да наблюдава и прави изводи 

за композицията на лирическа и 

епическа творба; 

- да изрежда и коментира 

действията и развитието на 

литературни герои от епически 

творби; 

- да открива и назовава 

похватите за характеристика на 

героя; 

- да анализира и характеризира 

образи на лирически и епически 

творби.  

- да открива тропите и 

стилистичните фигури в 

изучавани текстове и 

коментира техния смисъл и 

въздействие във връзка с 

цялата творба; 

- да пише есе или  съчинение по 

дадена литературна или 

свободна тема; 

- да изразява личностно 

отношение към обсъжданите 

литературни проблеми; 

- да определя и тълкува 

преживявания, настроения и 

състояния на лирическия герой;  

- -да определя и коментира  

символно значение на   образите 

в лирическа творба 

- да определя темата на текста, 

целта на създаването, тип 

текст. 

 

Специфична компетенция 

4. Създава собствени устни и писмени текстове от различен тип на различни 

информационни носители, като прилага книжовните норми на българския език 

(граматически, лексически, стилистични) и демонстрира езикова увереност, 

самостоятелност и оригиналност.  

 

Единици на 

компетенциите 

Единици на 

съдържанието   

Резултати на обучението  

Х. 4.1. Създава текст 

повествование, описание, 

разсъждение по дадена тема 

или тема по избор.  

Изисквания за 

изработване на 

литературно съчинение. 

Подобряване на текста 

(редактиране). Видове 

- да открива ключовите думи в 

текста; 

- да определя средствата и 

начина на свързването текста: 

ключови думи, лексикално 



 

 

X. 4.4. Създава свой текст 

върху прочетеното – пише 

есе, съчинение, отговор на 

литературен въпрос. 

X. 4.5. Използва различни 

начини на редактирането на 

текста. 

X. 4.6. Спазва правилата за 

създаване на добър писмен 

текст. 

XI. 4.1. Различава понятията 

индивидуален стил и 

функционален стил. 

XI. 4.4. Владее нормите на 

съвременния български 

книжовен език и редактира 

отклоненията от тях. 

XI.4.7. Създава есе по 

граждански проблем. 

XI.4.9. Редактира свой и 

чужд текст, като го 

усъвършенства по 

отношение на 

съдържанието, точността на 

изказа и правописа, 

синтаксиса и стилистиката. 

XII. 4.2. Спазва основни 

езикови норми на правописа 

в писмената книжовна реч. 

XII. 4.3. Прилага основни 

езикови норми на 

пунктуацията в писмената 

книжовна реч. 

XII. 4.4. Спазва стилови 

норми в книжовната си реч 

на лексикално ниво. 

ХII. 4.8. Създава 

интерпретативен текст 

(фрагмент от текст или 

цялостен писмен текст) на 

литературна и 

общокултурна 

проблематика. 

редактиране (повторение 

и разширение). 

Правописни и 

пунктуационни правила, 

изучени в гимназиалния 

курс (V-IX клас). 

Функционални стилове на 

речта. Сфера на 

употребата и основни 

черти на официално-

деловия стил. 

 

 

повторение, синонимизация, 

синтактичен паралелизъм; 

- да използва синонимизация за 

разнообразяване на текста и за 

смислово разширяване и 

уточняване. 

-да спазва признаците на 

стиловата принадлежност на 

текста; 

- да коментира значението на 

думите – като основно 

значение и като контекстуална 

употреба; 

- да редактира свой и чужд 

текст. 

 

 

 

 

 

 
5. Примери на тестови задачи 

Примерите  на тестови задачи са предназначени за ученици-лицеисти, учители, автори 

на тестове, за да се запознаят със структурата на теста за националния баклавърски изпит по 

български език и литература и типологията на тестовите задачи. В програмата са представени 

примери на тестови задачи, които не изчерпват пълния набор от възможни формулировки на 

задачите. 

 



 

 

Специфична компетенция 

1. Демонстрира лична езикова и културна идентичност в европейския и глобален 

контекст, като проявява цялостност на личнността си и достоинство, емпатия и 

откритост в полилингвалния и мултикултурален свят.  

Примери тестови задачи 

Назовете 3 заглавия на творби от българската литература, в които се представя 

историческо минало на българите, като назовете и авторите. 

Назовете пет произведения от българската литература, в които се отразява темата за 

свобода, като запишете имената на авторите. 

Назовете 3 заглавия на творби от българската литература, в които се разгръща 

образът на майката, като назовете и авторите. 

 

Отговори с едно изречение на следните въпроси по съдържанието на дадения откъс 

текст: 

а) С какво героят на разказа впечатли свещенника и му внуши усещане за светостта си? 

б) Какво в текста подсказва отговор на въпроса дали често ходи на църквата пастирът?   

Отговори с едно изречение на следните въпроси по съдържанието на дадения откъс 

текст: 

а) Защо знамето е привличало турците? 

б) Кой е командирът на Никола Корчев и какви качества притежава той? 

Свържи със стрелки творбата и името на нейния автор.  

«По жицата»                               Христо Ботев  

«По жътва»                                 Пейо Яворов 

«Арменци»                                  Христо Смирненски 

«На прощаване»                          Л. Каравелов 

«Цветарка»                                   Йордан Йовков   

                                                       Елин Пелин 

Подчертайте имената на бесарабските български поети: 

Михаил Бъчваров, Иван Вълков, Георги Барбаров, Мишо Хаджийски, Димитър Пейчев, 

Таня Танасова. 

Подчертайте тези имена, които имат отношение към повестта «Немили-недраги» от 

Иван Вазов: 

Бръчков, Пауна, Мунчо, Рада, Странджата, дядо Корчан, Божан, Албена, Македонски, 

Моканина, Баба Тонка. 

Резюмирайте с 3-5 изречения информацията от текста относно ролята на Сан-

Стефанския мирен договор за българите. 

Резюмирайте с 3-5 изречения информацията от текста за човешките добродетели.    

Резюмирайте с 3-5 изречения информацията от текста как се отглеждат коне. 

Специфична компетенция 

2. Съотнася в устно общуване дискурса с различни речеви ситуации чрез вербално 

взаимодействие в лично, ученическо и публично общуване, като проявява конструктивно 

отношение и добронамереност.  

Примери тестови задачи 



 

 

Отговорете на въпроса, като заградите буквата на верния отговор. Към кой тип се 

отнася текстът? 

A. повествование и описание; 

Б. повествование и разсъждение; 

В. повествование; 

Г. разсъждение. 

Озаглавете текста, като назовевете темата му, и запишете заглавието. 

Запишете даденото изречение, като трансформирате косвената реч в пряка. 

Малко по-късно слугата пак дойде и каза на Султана, че ако не се покори, общината ще се 

откаже от нея и ще я прокълне. 

Трансформирайте и запишете даденото изречение без пряка реч. 

 — Не се шегувам — каза отец Сисой и наведе умислено глава. — Днес ще те гостя с чорба 

от греховете на отец Никодим. 

 

Трансформирайте пряката реч в косвена.  

Чичо казва на дядо: «Тате, ще взема и Марчо. С Марчо ми е спокойно, все едно, че имам 

човек със себе си». 

 

Специфична компетенция 

3. Интерпретира  художествени текстове на българската литература, като проявява 

превърженост към националните и общочовешките ценности. 

Примери тестови задачи 

Назовете по един автор от следните периоди на историята на българската литература. 

Старобългарската литература  _________________________________ 

Възрожденска литература  ____________________________________ 

Българска литература след Освобождението _____________________ 

Българска литература между двете световни войни _______________ 

Подчертайте имената на авторите, които се отнасят към възрожденската българска 

литература: 

Любен Каравелов, Димитър Димов, Пайсий Хилендарски Николай Хайтов, Христо Ботев, 

Антон Дончев 

Свържете заглавието на творбите с цифрата, означаваща жанра:  

А. „Неразделни“                                                       1. поема 

Б. „Под игото“                                                            2. разказ 

В. „Септември“                                                          3. стихотворение 

Г. „Стария музикант“                                                4. роман 

Д „Албена”                                                                 5. балада                                                                                

Назовете четири творби от Иван Вазов, в които се разкрива национално-

освободителната борба на българите, като ги съотнесете с посочените жанрове. 

Роман  ___________________________________ 

Повест  __________________________________ 

Ода  _____________________________________ 

Разказ  ___________________________________ 

 

Свържи със стрелки: 

Сякаш приказни кукли                                        Метафора 

Била сърцето и душата на хорото                      Епитет                 



 

 

Веселба се вихрела                                              Сравнение 

Голяма веселба                                                                 

Определете кой вид тропи са следните словосъчетания: 

Чорба от неговите грехове __________________________________ 

Хвърлят душата ми в съмнение ______________________________ 

Кичест храст______________________________________________ 

 

От подчертаните в текста изрази препишете само тези, които са метафори. 

 

Коментирайте смисъла на следната фраза от текста и запишете своя коментар с 2 – 3 

изречения.  „Една мисъл ми не дава мира – защо избягах от живота. Спасих ли себе 

си, или се погубих?“ 
Коментирайте с 2-3 изречения смисъла на следната фраза от текста: «Те го слушаха 

изненадани, смутени и всяка негова дума разгаряше в сърцата им нова, непозната 

жажда…». 

Характеризирайте Иглика с 3-5 изречения, като назовете и аргументирате 3 нейни 

черти, проявени в текста.  

Характеризирайте с 3-5 изречения Никола Корчев, като назовете и аргументирате 3 

характерни черти, проявени в текста. 

Съставете текст разсъждение /10-15 изречения, като споделите своето аргументирано 

мнение /3 аргумента/ относно тезата от текста: “Истинската свобода е невъзможна без 

отговорността за своите действия“. 

Съставете текст разсъждение (10-15 изречения), в който да изразите аргументирано / 3 

аргумента / мнението си по въпроса: „Имат ли нужда съвременните хора от знамена 

и знаменосци?” 

 

Специфична компетенция 

4. Създава собствени устни и писмени текстове от различен тип на различни 

информационни носители, като прилага книжовните норми на българския език 

(граматически, лексически, стилистични) и демонстрира езикова увереност, 

самостоятелност и оригиналност.  

Примери тестови задачи 

Съставете текст разсъждение (10-15 изречения), в който да изразите аргументирано / 3 

аргумента / мнението си по въпроса: „От какво днес биха могли да занемеят 

камбаните и как ние бихме могли да им помогнем да си върнат гласа?“ 

Съставете текст разсъждение (10-15 изречения), в който да изразите аргументирано / 3 

аргумента / мнението си по въпроса: «Трудно ли е да сториш добрина?» или 

«Няма зло без добро, нито  добро без зло». 

Тълкувайте значението на изразите с едно изречение или със синонимен израз 

Френски възпитаник  

Поддържал топли връзки 

Символ на страната 

Открийте в текста четири израза, в които има думи, употребени с преносно значение, 

и запишете ги. 

Съставете и запишете 3 /три/ изречения, като употребите думата „МИРЕН”  в 

различни значения /можете да промените формата на думата – род и число. 

Препишете изречението, като поправите правописните и пунктуационните грешки. 



 

 

Много векове гиганската ръка на времето е трупала къща върху къща в Велико Търново и 

създала това чудо за което патриарха на българската книжовност Иван Вазов пише, че 

нощем прилича на полилей с запалени кандила. 

Препишете изречението, като поправите правописните и пунктуационните грешки.  

За свободата, както и за честа, може и трябва да се жертва живота, и обратно, лишаването 

от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека. 

Отговорете на въпроса, като заградите верния отговор. От коя сфера на общуване е 

текстът:  

А) от разговорната сфера  

Б) от художествената сфера  

В) от научната сфера  

Г) от публицистичната сфера 

 

 

 

 

 

6. Пример на тест. Пример на схема на оценяването на предложения тест. 

 
Примерите на тестове са предназначени на всички заинтересовани страни, за да се 

улесни подготовката на кандидатите за националния бакалавърски изпит по български език и 

литература. Решаването на предложените тестове помага на кандидата да се запознае със 

структурата на теста, с типове предложени задачи, формата и нивото на сложност. 

Предложените схеми на оценяването на тестовете ще помогнат  за оценката / самооценката на 

нивото на подготовката на кандидатите за националния бакалавърски изпит. 

 

Пример на тест за хуманитарен профил 

 

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите. 

Често съм мислил какво духовно наследство съм получил от баща си и какво от майка 

си. Сега за мен е ясно. Когато някои намират в моите писания някакво умение да разказвам, 

някаква дарба да прониквам в характерите и да правя портрети, хумор, ирония, всичко това 

иде от майка ми; ако има понякога в тях патос, вкус към велеречие, стремеж към възвишеното, 

романтичност, това се дължи на баща ми…  

 У баща ми аз не виждах никакъв недостатък. Чинеше ми се, че всички съвършенства 

са събрани у него. Той бе за мене като едно домашно божество в жив образ. Висок, снажен, 

неговата фигура бе внушителна. Ние чувствахме у него нещо властвено. Не беше строг, но ние 

го слушахме така естествено, както дишахме. Към нас, децата, той показваше необикновено 

доверие. Когато се случеше да му поискаме пари, никога не изваждаше от кесията си да ни 

даде направо. Показваше ни чекмеджето и казваше: «Иди си вземи!» – без сам да погледне 

какво взимаме… 

 В детството баща ми беше учил гръцки при един учител в Охрид. При него баща ми 

доста напреднал. Но едно непредвидено обстоятелство турило край на учението му. Веднъж, 

когато на колене пред един сандък преписвал нещо от св. Йоан Златоуст, при него влязъл един 

наш съгражданин, известен в историята на Възраждането като издател на книги. «Що правиш, 

внуче?» – запитал той баща ми. «Пиша гръцки». «Ами защо не пишеш български?» «Богарите 

немат писмо» - възразил баща ми. «Како да немат бре. Внуче, я гледай тука!» И той му показал 

една книга, която предполагам е била «Рибният буквар». «Я cега да те науча да четеш» – и 



 

 

взел да му показва буквите. Едно въодушевление за българската книга обладало баща ми като 

пламък. На другия ден той изгорил гръцките си книги. 

Едно щастливо събитие за неговото самообразование било пристигането в Ресен като 

учител на Захари Чинтулов, брат на известния ни поет. Той донесъл със себе си една жива 

струя от българския възрожденски дух и пръскал въодушевление… От самото си пристигане 

той се настанил у нас, у дома, и до края на учителствуването си той бил като член на 

семейството. Баща ми живял със Захари Чинтулов, млад като него, в постоянно споделяне на 

мисли и чувства.  

 Баща ми много се грижеше за моето възпитание, но главно в национален смисъл… 

Майка ми чувстваше голяма радост, че баща ми бил смел борец за българщината. Сама майка 

ми беше пълна с жар за народните работи. «Много съм, синко, богарка» – казваше тя. Богарка 

в нейните уста значеше патриотка. 

 Най-голямата слава в очите на баща ми бе писателската. «Кои са най-големите българи 

в историята? – питаше той. Царете? Не. Св. св. Кирил и Методий. Защо се слави тяхното име? 

Защото са писали книги. 

По Симеон Радев 

 

 

№ Тестови задачи Точки 

1. Отговорете с ДА или НЕ, като заградите съответното кръгче. 

Според текста: 

А) Авторът наследил писателския талант изключително от майка 

си.                                                                                               ДА/НЕ 

Б) Според текста авторът идеализира баща си.                    ДА/НЕ 

В) Бащата на автора бил приятел на Добри Чинтулов.        ДА/НЕ 

Г) Бащата на автора от самото детство пишел български.                  

ДА/НЕ 

Д) В семейството на автора присъствал възрожденски дух.          

ДА/НЕ 

L/0/1/2/3

/4/5 

 

L/0/1/2/3

/4/5 

 

2. Тълкувайте значението на дадените изрази от текста с едно 

изречение или синонимен израз. 

Духовно наследство______________________________________ 

Домашно божество______________________________________ 

Доста напреднал ________________________________________ 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

L/0/1 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

L/0/1 

3. Открийте в текста и запишете примери на: 

3 метафори _____________________________________________ 

2 сравнения ____________________________________________ 

L/0/1/2/3

/4/5 

 

L/0/1/2/3

/4/5 

 

4. Озаглавете текста, като назовете темата му, и запишете 

заглавието. 

________________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

L/0/1/2 

 



 

 

5. Отговорете на въпроса, като заградите буквата на верния 

отговор. Към кой тип се отнася текстът? 

A. повествование и описание; 

Б. повествование и разсъждение; 

В. повествование; 

Г. разсъждение.  

L/0/1 

 

L/0/1 

 

6. Открийте в текста и запишете по един синоним към всяка 

дадена дума. 

Творби__________________________________________________ 

Талант__________________________________________________ 

Струва се_______________________________________________ 

Строен_________________________________________________ 

Неотдавна ______________________________________________ 

L/0/1/2/3

4/5 

L/0/1/2/3

4/5 

7. Коментирайте с 2-3 изречения смисъла на следната фраза от 

текста «Майка ми беше пълна с жар за народните работи». 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

 

8. Характеризирайте с 3-5 изречения образа на бащата на 

автора, като назовете и аргументирате 3 негови черти, 

проявени в текста.  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

L/0/2/34 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/2/34 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

9. Съставете и запишете 3 /три/ изречения, като употребите 

думата „СВОБОДЕН” в различни значения /можете да 

промените формата на думата – род и число. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

L/0/1/2/3 

L/0/1 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

L/0/1 

L/0/1/2/3 

10. Препишете подчертаните в текста словосъчетания и посочете 

във всяко от тях коя част на речта е думата „МИ” . 

1)______________________________________________________ 

2)______________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

L/0/1/2 

 

11. Запишете следните съществителни: учител, край, коляно, 

език  

А. в множествено число 

________________________________________________________ 

Б. в съчетание с числителното 2 (като го запишеш с букви)  

________________________________________________________ 

L/0/1/2/3

/4  

L/0/1/2/3

/4 

L/0/1/2/3

/4  

L/0/1/2/3

/4  

 



 

 

12. Запишете в съответните редове по един пример на 

глаголните времена, които се срещат в текста. 

Сегашно  ______________________________________________ 

Минало несвършено  ____________________________________ 

Минало неопределено ___________________________________ 

Минало предварително __________________________________ 

Преизказно наклонение __________________________________ 

L/0/1/2/3

/4/5 

 

L/0/1/2/3

/4/5 

 

13. Запишете текста като го трансформирате в преизказно 

наклонение: 

Баща им не беше строг, но те го слушаха. Към децата той 

показваше необикновено доверие. Когато му искаха пари, никога 

не изваждаше от кесията си, а им посочваше чекмеджето сами да 

вземат. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

L/0/1/2/3

4/5/6 

L/0/1/2/3

4/5/6 

14. Препишете изречението, като поправите правописните и 

пунктуационните грешки. 

Защо обичам родители си? Могат ли да си намерят думите които 

да обеснят тази обич? Няма ли да исчезне магията на обичта ако 

се опитам да я обясня? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

L/0/1/2/3

4/5/6 

 

 

L/0/1/2/3

4/5/6 

 

 

15. Прочетете изречението и запишете верните твърдения от 

дадените в скобите: 

В детството баща ми беше учил гръцки при един учител в Охрид, 

Бодле, който изглежда да е бил добър елинист; при него баща ми 

доста напреднал. 

______________________________________ (сложно съчинено, 

сложно съставно, сложно смесено) и се състои от 

_____________ (две, три, четири, пет, шест) прости изречения. 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

16. Назовете по един автор от следните периоди на историята на 

българската литература 

 

Възрожденска литература: _________________________________ 

 

L/0/1/2/3 L/0/1/2/3 

 



 

 

Българска литература след Освобождението: _________________ 

 

Българска литература между двете световни войни: ___________ 

 

17. Свържете със стрелки творбата и нейния жанр.                                              

„Железният светилник“                                      поема                                

„Хаджи Димитър“                                               повест                                           

„Немили-недраги“                                              балада                                        

„Градушка”                                                          роман 

 

L/0/1/2/3

4 

L/0/1/2/3

4 

18. Назовете и запишете имената на трима български автори и 

произведенята им, в които присъства темата за родния език и 

история. 

№ Автор  Заглавие 

1   

2   

3   

 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

 

19. Свържете със стрелки творбата и името на нейния автор.  

„Писмо”                                        Йорда Йовков 

„Елате ни вижте”                         Никола Вапцаров                                                     

„Косачи“                                       Иван Вазов                                                     

„Шибил“                                       Елин Пелин 

L/0/1/2/3

4 

 

 

 

L/0/1/2/3

4 

 

 

 

20. Съставете текст разсъждение (10–15 изречения), в който да 

изразите аргументирано мнението си /3 аргумента/, като 

отговорите на въпроса: „Отличава ли се от Възрожденското 

време отношението между младежите и възрастните хора 

днес?“ 

Възможни варианти на заданието за текст разсъждение 

Кой, според тебе, е най-големият българин в историята и 

защо?   

Състави текст разсъждение (10–-15 изречения), в който ще 

убеждаваш бесарабския българин да изучава книжовния 

български език /3 аргумента/. 

L/0/1/2 

L/0/1/2/3 

L//0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1  

L/0/1 

L/0/1/2 

L/0/1/2/3 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1  

L/0/1 



 

 

И други 

 

Пример на Схема на оценяването, хуманитарен профил   

№ 

П /п 

  Тестови задачи   Предполагаеми отговори Схема на оценяването 

1. Отговорете с ДА или НЕ, като 

заградите съответното кръгче. 

Според текста: 

А) Не             Г) Не 

Б) Не             Д) Да 

В) Не 

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

по 1 точка за всеки 

един правилен отговор. 

2. Тълкувайте значението на 

дадените изрази от текста с 

едно изречение или синонимен 

израз:   

 

Духовно наследство –-  

нравствено и културно 

възпитание, получено от 

родителите. 

Домашно божество – този, 

когото най-много почитат и 

уважават в семейството.  

Доста напреднал – този, 

който е постигнал значителен 

успех в своето развитие. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

правилно тълкуване на 

израза. 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за всяко  

едно изречение/израз 

написано без грешки. 

L/0/1 

1 точка за добре 

построени изречения 

(при условие, че са 

тълкувани вярно 

изразите). 

3. Открийте в текста и запишете  

примери на: 3 метафори и 2 

сравнения. 

 

Метафори: жива струя; 

Рибният буквар; пръскал 

въодушевление  (и подобно) 

Сравнения: 

като едно домашно божество; 

като пламък 

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

по 1 точка за всеки 

верен отговор. 

4. Озаглавете текста, като 

назовете темата му. 

 

Духовното наследство.  

Моите родители. Книгата в 

живота на човека. /варианти/ 

L/0/1/2 

2 точки, ако заглавието 

отразява темата на 

текста. 

1 точка, ако текстът е 

озаглавен по предмета 

(българския език). 

5. Отговорете на въпроса, като 

заградите буквата на верния 

отговор. Към кой тип се отнася 

текстът?  

A. повествование и описание; 

 

L/0/1  

1 точка за правилно 

заграден отговор. 

6. Открийте в текста и запишете 

по един синоним към всяка 

дадена дума. 

 

Творби - писания 

Талант - дарба 

Струва се – чини се 

Строен – снажен  

Неотдавна – наскоро  

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

по 1 точка за всеки 

верен синоним.  



 

 

7. Коментирайте смисъла на 

следната фраза от текста и 

запишете своето 

аргументирано мнение по 

въпроса с 2-–3 изречения.  

«Майка ми беше пълна с жар 

за народните работи». 

 

Майката на автора обичаше 

всичко българско и се 

стремеше да участва в 

подобряването на живота в 

България, в обществените 

работи. 

(варианти)  

L/0/1  

1 точка за адекватен 

коментар.  

L/0/1  

1 точка за добре 

формулиран отговор.  

L/0/1  

1 точка эа добре 

свързан и логично 

структуриран 

микротекст.  

L/0/1  

1 точка, ако няма 

граматични, 

правописни и 

пунктуационни грешки. 

8. Характеризирайте с 3-–5 

изречения образа на бащата на 

автора, като назовете и 

аргументирате 3 негови черти, 

проявени в текста.  

 

Силна личност, добър 

педагог, образован, патриот, 

талантлив, романтичен 

(варианти) 

L/0/2/3/4  

4 точки за пълна и 

точна характеристика, 

назовават се и се 

аргументират не по- 

малко от 3 черти.  

3 точки, ако 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.  

L/0/1  

1 точка за добре 

изграден текст.  

L/0/1  

1 точка за добре 

свързан 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 

изречения, като употребите 

думата  „СВОБОДЕН” в 

различни значения. 

В изреченията да е 

употребена думата 

„СВОБОДЕН” в различните й 

значения 

1. Който има свобода; 

независим. Свободен народ. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

едно значение.   

L/0/1 

1 точка за добре 

построени изречения 



 

 

2. Който не е забраняван или 

ограничаван. Свободна мисъл. 

3. Който се извършва леко, 

без пречки. Свободни 

движения. 

4. Непринуден, без 

задръжки. Свободно 

поведение. 

5. Който е на свобода, не е 

затворен. Присъдата му 

изтече преди два дни, вече е 

свободен. 

6. Който не е ангажиран с 

работа. Свободна ли си тази 

вечер? Свободно време. 

7. Който не е зает или 

запълнен. В салона няма 

свободни места. 

8. Който е широк, не прилепва 

плътно. Свободно облекло. 

9. Който не е в сърдечни или 

брачни връзки. Свободна 

жена. 

10. Спец. В химията – който 

не е в свързано състояние с 

други елементи. Свободен 

електрон. 

нареч. свободно. Той говори 

свободно четири езика. 

(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. Препишете подчертаните в 

текста словосъчетания и 

посочете във всяко от тях коя 

част на речта е  думата „МИ”.  

1) Чинеше ми се – кратка 

дателна форма на личното 

местоимение АЗ 

2) баща ми доста напреднал – 

кратка форма на 

притежателно 

местоимение МОЙ 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяка 

вярно посочена форма. 

 

11. Запишете следните 

съществителни: учител, край, 

коляно, език 

А. Много учители, краища, 

колене/колена, езици 

Б. Двама учители, два края, 

две колене/колена, два езика 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно посочена форма  

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно съгласуване. 

12. Запишете по един пример на 

глаголните времена, които се 

срещат в текста. 

Сегашно е, намират и др. 

Минало несвършено  не 

виждах, изваждаше и др. 

Минало неопределено   съм 

мислил и др. 

Минало предварително    

беше учил                                  

Преизказно наклонение 

влязъл, възразил и др. 

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

по 1 точка за всеки 

верен пример на 

глаголното време. 

 

 



 

 

13. Запишете текста, като го 

трансформирате в преизказно 

наклонение: 

 

Баща им не бил строг, но те 

го слушали. Към децата той 

показвал необикновено 

доверие. Когато му искали 

пари, никога не изваждал от 

кесията си, а им посочвал 

чекмеджето сами да вземат. 

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

по 1 точка за всяка 

вярно трансформирана 

глаголна форма. 

 

14. Препишете изречението, като 

поправите правописните и 

пунктуационните грешки. 

 

Защо обичам родителиТЕ си? 

Могат ли да СЕ намерят 

думите(,) които да обЯснят 

тази обич? Няма ли да 

иЗчезне магията на обичта(,) 

ако се опитам да я обясня? 

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

по 1 точка за всяка 

вярно поправена 

правописна и 

пунктуационна грешка. 

15.   Прочетете изречението и 

запишете верните твърдения 

от дадените в скобите: 

 

Това изречение е 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. 

16. Назовете по един автор от 

следните периоди на историята 

на българската литература. 

 

Възрожденска литература:  

Пайсий Хилендарски, Добри 

Чинтулов 

Българска литература след 

Освобождението: Иван Вазов, 

Алеко Константинов 

Българска литература между 

двете световни войни: Хр. 

Смирненски, Гео Милев 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за правилно 

посочено име на автора. 

17. Свържете със стрелки творбата 

и нейния жанр. 

 

„Железният светилник”–  

роман                              

„Хаджи Димитър” – балада  

„Немили-недраги” – повест                                      

„Градушка” – поема                                                    

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 

18. Назовете и запишете имената 

на трима бългрски автори и 

произведенията им, в които 

присъства темата за родния 

език и история. 

 

Иван Вазов – “Българският 

език” 

Пайсий Хилендарски – 

“История Славянобългарская” 

Константин Преславски – 

“Азбучна молитва” 

(варианти) 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко  

вярно посочено име на 

автора. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко  

вярно посочено 

произведение на автора. 

19. Свържете със стрелки творбата 

и името на нейния автор.  

 

„Писмо” – Никола Вапцаров                         

„Елате ни вижте”  –  Иван 

Вазов                         

„Косачи“  –  Елин Пелин                                       

„Шибил“  –  Йорда Йовков                                         

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно посочено 

съответствие. 

 

20. Съставете текст разсъждение 

(10- – 15 изречения), в който да 

  L/0/1/2  



 

 

изразите аргументирано 

мнението си /3 аргумента/, като 

отговорите на въпроса: 

„Отличава ли се от 

Възрожденското време 

отношението между младежите 

и възрастните хора днес?“. 

варианти 

Кой, според тебе, е най-

големият българин в историята 

и защо?   

Съставете текст разсъждение 

(10-15 изречения), в който ще 

убеждавате бесарабския 

българин да изучава книжовния 

български език /3 аргумента/. 

 

 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. 

 

Пример на тест за реален профил 

 

Прочете внимателно текста и отговорете на въпросите: 

Днес тя имаше рожден ден. Ставаше на 72 години. Още от сутринта настроението й бе 

приповдигнато. Свари си чай от изсушената от нея липа, начупи в него малко сиренце и хляб, 

сложи и две лъжички захар. Днес беше заслужила да се поглези, нямаше да пести отново от 

продукти. Започна да шета из малките стаички, но през цялото това време се ослушваше за 

звъна на телефона. Чакаше Жорко, единственият й внук, да я поздрави за празника. Не 

очакваше да дойде, знаеше че е много зает. Той работеше в голяма фирма, непрестанно тичаше 

да върши разни изключително важни дела и нямаше време да пътува толкова далече, само за 

да я види. Жорко беше много зает. 

Спомни си, когато той се роди. Синът на сина й. Дотогава не бе и подозирала, че може да обича 

някого повече от собственото си дете. Всяко лято го оставяха при нея на село. Това бяха най-

пълноценните месеци в самотния й живот. Останала млада вдовица, с много лишения и труд 

успя да изучи баща му. Щом завърши, той отиде в столицата. Там се запозна със снахата, 

започна работа, купиха апартамент… устроиха се добре. Докато Жорко беше малък, идваха 

редовно, после посещенията намаляха. Бяха много заети. 

По-късно през деня реши за всеки случай да замеси любимата на Жорко баница. Когато 

оставаше при нея на село, все я молеше да му я прави. 



 

 

Погледна към масичката. Там стоеше един бонбон, обвит с целофан. Преди две седмици 

съседката я почерпи за сватбата на нейния син. Личеше си, че е скъп бонбон. Веднага си 

помисли, че на Жорко ще му хареса – той много обичаше шоколад. Запази му го. За всеки 

случай. 

           Денят бавно отминаваше. Слънцето вече започна да се скрива. Цялата шетня през деня 

я беше изтощила и тя уморено се отпусна на стария диван пред телевизора. Телефонът в ръцете 

й още мълчеше. Загледа се в любимия си сериал. Цялата фамилия живееха заедно и всички 

уважаваха и слушаха старите. 

Някой почука на вратата. Тя пъргаво скочи и, без дори да попита кой е, отвори. Синът й, 

снахата и Жорко! Нейният обичан Жорко! Дори и торта й бяха взели! Прегръщаше ги и 

целуваше, галеше лицата им и повтаряше безспир: „Благодаря ви, дечица! Благодаря ви!“ 

Старицата трепна и се събуди. Беше заспала на дивана. Погледна телефона и избърса влагата 

от очите си. „Той, Жорко, е много зает…“ 

(По Юлиана Никифорова) 



 

 

№ Тестови задачи Точки 

 

1. Отговорете с ДА или НЕ, като заградите съответното кръгче. 

Според текста: 

А.  Героинята живее самотно и бедно. ДА/НЕ 

Б.  В текста се разказва за рождения ден на героинята.   ДА/НЕ 

В.  Тя много търпеливо чака гостите. ДА/НЕ 

Г.  Героинята е много сърдита в рождения си ден. ДА/НЕ 

Д.  Нейният син и нейният внук са невнимателни. ДА/НЕ 

L/0/1/2

/3/4/5 

  

 

L/0/1/2

/3/4 /5 

 

 

2. Отговорете с едно изречение на следните въпроси: 

А)  Какъв подарък за рождения си ден би пожелала героинята на този 

разказ? 

_______________________________________________________________ 

Б) Как мина рожденият й ден и защо? 

_______________________________________________________________ 

В) За какво се разказва в любимия сериал на героинята? 

_______________________________________________________________ 

Г) Какви месеци бяха  най-пълноценните в самотния й живот на 

героинята на този разказ? 

_______________________________________________________________ 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

 

3. Тълкувайте значението на изразите с едно изречение или със 

синонимен израз. 

А. се ослушваше  –_______________________________________________ 

Б. шетня – ______________________________________________________    

В. избърса влагата от очите си –___________________________________      

Г. Цялата фамилия живее заедно  –_________________________________ 

L/0/1/2

/3/4 

 

L/0/1/2

/3/4 

 

 

L/0/1/2

/3/4 

 

L/0/1/2

/3/4 

 

 

4. Отговорете на въпроса, като заградите буквата на верния отговор.  

Този текст съдържа: 

А. олицетворение;             В. сравнение; 

Б. метафора;                       Г. повторение 

L/0/1 L/0/1 

5. Озаглавете текста, като отразите темата му, и запишете заглавието. 

_______________________________________________________________ 

 

L/0/1/2 L/0/1/2 

6. Отговорете на въпроса, като заградите буквата на верния отговор. 

Към кой тип се отнася текстът: 

A. повествование и описание                    

Б. разсъждение и повествование 

В. разсъждение и описание                       

Г. повествование  

L/0/1 L/0/1 

7. Запишете по един антоним към дадените думи:  

 

Пъргаво  –  __________________________________________                       

Скъп  –   _____________________________________________                         

Се събудила  –_________________________________________                          

Зает  –________________________________________________                           

L/0/1/2

/3/4/5 

 

L/0/1/2

/3/4/5 

 



 

 

Лишения  –____________________________________________                          

8. Коментирайте с 2-3 изречения как разбирате смисъла на изречението 

в текста: „Той, Жорко, е много зает…“ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

L/0/1  

L/0/1  

L/0/1  

L/0/1  

 

L/0/1  

L/0/1  

L/0/1  

L/0/1  

 

9. Характеризирайте с 3-5 изречения героинята на разказа, като 

назовете и аргументирате 3 нейни характерни  черти, проявени в 

текста. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

L/0/2/3

/4  

L/0/1  

L/0/1  

L/0/1  

L/0/1  

 

 

L/0/2/3

/4  

L/0/1  

L/0/1  

L/0/1  

L/0/1  

 

10. Съставете и запишете 3 /три/ изречения, като употребите думата 

„СТАР” в различни значения /можете да промените формата на 

думата – род и число. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

L/0/1/2

/3  

 

L/0/1  

 

L/0/1/2

/3  

L/0/1/2

/3  

 

L/0/1  

 

L/0/1/2

/3 

11. Запишете следните съществителни: внук, бонбон, година, ден 

А. в множествено число 

_______________________________________________________________ 

Б. в съчетание с числителното 2 (като го запишеш с букви)  

_______________________________________________________________ 

L/0/1/2

/3/4 

 

L/0/1/2

/3/4 

L/0/1/2

/3/4 

 

L/0/1/2

/3/4 

 

 

 

12. Открийте в текста и запишете по един пример на следните глаголни 

времена:  

Минало несвършено ___________________________________ 

Минало свършено _____________________________________ 

Минало предварително _________________________________ 

Сегашно ______________________________________________ 

Бъдеще _______________________________________________ 

L/0/1/2

/3/4/5 

 

 

L/0/1/2

/3/4/5 

 

13. Трансформирайте и запишете този текст в преизказно наклонение:  

Чакаше Жорко, единственият й внук, да я поздрави за празника. Знаеше, 

че е много зает. Той работеше в голяма фирма, непрестанно тичаше да 

върши разни изключително важни дела и нямаше време да пътува 

толкова далече, само за да я види.  

L/0/1/2

/3/4/5/6   

 

 

L/0/1/2

/3/4/5/6   

 

 



 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

14. Прочетете изречението и запишете верните твърдения от дадените в 

скобите:  

Беше го пъхнала телефона в джоба на жилетката си, за да може веднага, 

щом я потърсят, да се обади.  

Това изречение е__________________________(сложно съчинено, сложно 

съставно, сложно смесено) и се състои от ______________ (две, три, 

четири, пет, шест) прости изречения. 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

15. Свържете със стрелки творбата и името на нейния автор.  

«Хаджи Димитър»                                       Алеко Константинов 

«Дядо Йоцо гледа»                                      Христо Ботев  

«Бай Ганьо»                                                  Елин Пелин 

«Андрешко»                                                 Иван Вазов 

L/0/1/2

/3/4 

L/0/1/2

/3/4     

16. Назовете имена на трима български автори и произведенията им, в 

които присъства образът на българското семейство. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

L/0/1/2

/3 

 

L/0/1/2

/3 

L/0/1/2

/3 

 

L/0/1/2

/3 

17. Свържете със стрелки творбата и нейния жанр.                                              

«Тютюн»                                                           стихотворение                              

«Ветрената мелница»                                       поема                                          

«На майка ми»                                                  разказ                                   

«Септември»                                                     роман 

L/0/1/2

/3/4  

 

 

 

 

L/0/1/2

/3/4  

 

 

 

 

18. Подчертайте тези имена, които имат отношение към романа на 

Димитър Талев «Железният светилник».   

 

Пауна, Лазар Дъбакът, Рада, Стоян Глаушев, Индже, Рафе Клинче, 

Албена, Павел Морев, Султана, Христина. 

L/0/1/2

/3  

 

L/0/1/2

/3  

 

19. Назовете по един автор от следните периоди на историята на 

българската литература. 

 

Възрожденска литература: _______________________________________ 

 

Българска литература след Освобождението: ________________________ 

 

Съвременна българска литература _________________________________ 

L/0/1/2

/3 

L/0/1/2

/3 

20. Съставете текст разсъждение (10- – 15 изречения), в който да 

изразите аргументирано /3 аргумента/ мнението си по въпроса:                                     

„Имат ли право възрастните да настояват на внимаание от деца и 

внуци?”.  

 

варианти 

L/0/1/2 

L/0/1/2

/3 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1/2 

L/0/1/2

/3 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 



 

 

 

Пример на Схема на оценяването, реален профил   

„Наистина ли заетостта е оправдание за децата и внуците, че забравят за 

възрастните си роднини”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

№ Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на оценяването 

1. Отговорете с ДА или 

НЕ, като заградите 

съответното кръгче. 

A.Да                  Г. Не 

Б. Да                 Д. Да 

В. Да 

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

по 1 точка за всеки един 

правилен отговор. 

2. Отговорете с едно 

изречение на следните 

въпроси. 

 

А) Да види скъпите си хора – сина и 

внука, поне да ги чуе по телефона, а 

иначе мечтата й е отразена в 

любимия й сериал: цялата фамилия 

живееха заедно и всички уважаваха 

и слушаха старите. 

Б) Рожденият й ден започна с 

приповдигнато настроение и 

надежда, мина в шетня и очакване, 

свърши се с това, че насън са й се 

явили скъпите й гости, но наяве дори 

не са й се обадили. 

В) Цялата фамилия живееха заедно и 

всички уважаваха и слушаха старите 

Г) Най-пълноценните за героинята 

бяха летните месеци, когато внука й 

оставяха при нея; това бяха месеци, 

изпълнени със смисъл и общуване, с 

грижа, усещането, че тя е нужна 

някому. 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки 

адекватен отговор. 

 

L/0/1/2/3/4  

по 1 точка за всяко добре 

построено изречение. 

 

3. Тълкувайте 

значението на изразите 

с едно изречение или 

със синонимен израз. 

 

А) се ослушваше – очакваше да чуе 

нещо  

Б) шетня – вършене на домашна 

домакинска работа  
В) избърса влагата от очите си – 

изтри сълзите  

Г) цялото семейство живее заедно. 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко едно 

правилно тълкуване. 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяка добра 

формулировка на 

тълкуването. 

4. Отговорете на 

въпроса, като 

заградите буквата на 

верния отговор.  

 

Г. повторение (зает, заети...) 

 

L/0/1 

1 точка за правилен 

отговор. 

5. Озаглавете текста, 

като назовете темата 

му, и запишете 

заглавието. 

Рожден ден 

Мечти и надежди за рожден ден 

 

Варианти 

L/0/1/2 

2 точки, ако заглавието 

отразява темата на текста. 

1 точка, ако заглавието е 

само име собствено. 

6. Отговорете на 

въпроса, като 

заградите буквата на 

верния отговор. Към 

Г . повествование 

 

L/0/1 

1 точка за правилен 

отговор. 



 

 

кой тип се отнася 

текстът? 

7. Запишете по един 

антоним към дадените 

думи:  

 

Пъргаво – бавно 

Скъп  – евтин                     

Се събудила  – заспала               

Зает  –  свободен                       

Лишения – достатък 

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

по 1 точка за всеки един 

правилен антоним. 

8. Коментирайте с 2 – 3 

изречения как 

разбирате смисъла на 

това изречение в 

текста: 

„Той, Жорко, е много 

зает…“ 

 

варианти 

L/0/1  

1 точка за адекватен 

коментар. 

L/0/1  

1 точка за добре 

формулиран отговор. 

L/0/1  

1 точка за добре свързан 

и логично структуриран 

микротекст.  

L/0/1  

1 точка, ако няма 

граматични, правописни и 

пунктуационни грешки. 

9. Характеризирайте с 3 – 

5 изречения героинята 

на разказа, като 

назовете и 

аргументирате 3 нейни 

характерни черти, 

проявени в текста.  

Обичаща и разбираща майка и баба, 

отзивчива, самотна, бедна, с трудна 

съдба, търпелива, умее да чака, 

мечтае за внимание от сина и внука 

си поне в рождения си ден.   

Варианти 

 

L/0/2/3/4 

4 точки за пълна и точна 

характеристика, назовават 

се и се аргументират не 

по-малко от 3 черти.  

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. 

L/0/1 

1 точка за добре изграден 

текст. 

L/0/1 

1 точка за добре свързан 

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. 

10. Съставете и запишете 

3 /три/ изречения, като 

употребите думата 

„СТАР” в различни 

Значение на думата СТАР 

1. Който е преминал активната си 

възраст; възрастен. Стара жена. 

2. Старчески. Видяха старите му 

L/0/1/2/3   

по 1 точка за всяко едно 

вярно значение; 

L/0/1   



 

 

значения /можете да 

промените формата на 

думата – род и число/. 

 

очи да плачат. 

3. Който е бил преди; предишен, 

нявгашен, някогашен, 

бивш. Старите приятели са 

останали в спомените. Старата 

учителка беше по-добра. 

4. Който е от отдавна и досега; 

отдавнашен. Стар познайник. 

5. Който се отнася към отдавна 

минали времена; античен, 

старинен. Стара пара. 

6. Който е употребяван, не е 

нов. Всичките ми дрехи са стари. 

7. Който не е годен, не е валиден, 

излязъл е от употреба; остарял, 

отживял. Личната ми карта е 

стара, от студентско време. 

8. Жарг. Като същ. Обикн. 

членувано. Стар войник. Слушай 

стария. 

9. Разг. Като същ. Родител. Старата 

се инати. 

Варианти  

1 точка за добре 

построени изречения  

(при условие, че са дадени 

3 значения на думата).  

L/0/1/2/3 

1 точка за всяко 

изречение без правописни 

и пунктуационни грешки. 

11. Запишете следните 

съществителни: внук, 

бонбон, година, ден 

А. в множествено число 

Б. в съчетание с 

числителното 2 (като го 

запишеш с букви).  

А. внуци, бонбони, години, дни 

Б. двама внуци, два бонбона, две 

години, два дена 

 

 

 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка завсяка вярна 

форма . 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко вярно 

съгласуване. 

12. Трансформирайте и 

запишете този текст в 

преизказно 

наклонение:  

 

 

Чакала Жорко, единственият й 

внук, да я поздрави за празника. 

Знаела, че бил много зает. Той 

работел в голяма фирма, 

непрестанно тичал да върши разни 

изключително важни дела и нямал 

време да пътува толкова далече, 

само за да я види.  

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

по 1 точка за всеки 

правилно трансформиран 

глагол в преизказно 

наклонение. 

 

13. Открийте в текста и 

запишете по един 

пример на следните 

глаголни времена:  

 

Минало несвършено  –  знаеше 

Минало свършено  –  погледна 

Минало предварително – беше 

заспала  

Сегашно  – благодаря, е 

Бъдеще – ще хареса 

варианти 

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

по 1 точка за правилно 

посочен пример за 

глаголно време.  

 

14. Прочетете изречението 

и запишете верните 

твърдения от дадените 

в скобите.  

Изречението е сложно съставно и 

състои от три прости изречения.  

L/0/1 

1 точка за всяко вярно 

твърдение. 

L/0/1 



 

 

1 точка за всяко вярно 

твърдение. 

15. Свържете със стрелки 

творбата и името на 

нейния автор.  

 

„Хаджи Димитър” – Христо Ботев 

„Дядо Йоцо гледа” – Иван Вазов 

„Бай Ганьо” – Алеко Константинов 

„Андрешко” – Елин Пелин 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за  всяко вярно 

съответствие. 

16. Назовете имена на 

трима български 

автори и 

произведенията им, в 

които присъства 

образът на 

българското 

семейство. 

Л .Каравелов «Българи от старо 

време»; Ив. Вазов «Под игото»; 

Пенчо Славейков «Ралица»; Елин 

Пелин «Гераците»; Димитър Талев 

«Железният светилник»; Димитър 

Димов «Тютюн» и др. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всеки вярно 

посочен автор. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко вярно 

посочено произведение. 

17. Свържете със стрелки 

творбата и нейния 

жанр. 

«Тютюн»  – роман 

«Ветрената мелница»  –  разказ  

«На майка ми»  –  стихотворение 

«Септември»  – поема 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко вярно 

съответствие. 

18. Подчертайте тези 

имена, които имат 

отношение към романа 

на Димитър Талев 

«Железният 

светилник».   

Да са подчертани:  

 

Стоян Глаушев, Рафе Клинче, 

Султана 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за правилно 

подчертано име. 

19. Назовете по един автор 

от следните периоди на 

историята на 

българската 

литература: 

 

Възрожденска литература: Паисий 

Хилендарски, Любен Каравелов, Христо 

Ботев и др. 

Българска литература след 

Освобождението: Иван Вазов, Алеко 

Константинов, Елин Пелин и др. 

Съвременна българска литература: 

Димитър Димов, Димитър Талев, Н. 

Хайтов и др. 

L/0/1/2/3    

по 1 точка за всяко име 

на автора, правилно 

съотнесено с периода на 

Българската литература. 

20. Съставете текст 

разсъждение (10 –15 

изречения), в който 

да изразите 

аргументирано / 3 

аргумента / мнението 

си по въпроса:  

„Имат ли право 

възрастните да 

настояват на 

внимаание от деца и 

внуци?”.  

варианти 

„Наистина ли 

заетостта е оправдание 

за децата и внуците, че 

забравят за 

възрастните си 

роднини?”. 

 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. 


