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 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

 

 Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература. 

 Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които 

само един е верният, и с отворен отговор. 

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори. Можете 

да работите и върху теста, но напомняме, че листът за отговори е официалният документ, 

който ще се оценява. Поради това е задължително верните според Вас отговори да 

отбелязвате внимателно в листа за отговори. 

 За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със знака 

Х буквата на избрания от Вас отговор. 

 Например: 

 

 

 Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето с 

грешния отговор и зачертайте със знака Х буквата на друг отговор, който приемате за верен. 

 Например: 

 

 

 За всяка от задачите с отворен отговор в листа за отговори е оставено празно място. 

Използвайте това място, за да запишете своя отговор. 

 Ако след това прецените, че записаният отворен отговор не е верен, задраскайте го с 

хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен. 

 

 Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, 

чиято буква е зачертана със знака Х. За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от 

един действителен отговор. 
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ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 
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Прочетете текста и изпълнете задачите от 1 до 4. 

- Абе, бай Иречек, я ми кажи твоя милост леберал ли си, консерватор ли си? Май-май, 

че си консерва, както виждам. И аз, ако питаш, не мога да ги разбера нито едните, нито 

другите, ама хайде, да не им остане хатъра... Знайш, алъш-вериш е то, не е шега... Па да ти 

кажа ли правичката... (Тука дали няма някой да ни подслушва?) Да ти кажа ли правичката? – И 

едните, и другите са маскари!... Ти мене слушай, па се не бой! Маскари са до един!... Ама какво 

да сториш? Не се рита срещу ръжена!... Търговийка, предприятийца, процеси имам в 

съдилищата – не може. Не си ли с тях – спукана ти е работата! Па и мене нали ми се иска – я 

депутат да ме изберат, я кмет. Келепир има в тия работи. Хората пара натрупаха, ти знаеш 

ли? Хубаво, ама като не им клатиш шапка – дявол не може те избра! Тъй е! Аз съм врял и кипял 

в тия работи, че ги разбирам... 

 Иречек едва ли се е съмнявал, че гостът му разбира „тия работи”. 

        „Бай Ганьо у Иречека”– А. Константинов 
 

1. За коя сфера на общуване е предназначен текстът? 

а/ естетическа;  б/ битова;  в/ научна;  г/ медийна. 
 

2. Срещу буквата, с която е означено фразеологичното словосъчетание, напишете 

цифрата, посочваща значението му. 
 

а/ аз съм врял и кипял    1. няма да успея в начинанието си 

б/ клатя му шапка    2. подчинявам се на силата 

в/ спукана ми е работата   3. имам много опит и знания 

г/ не ритам срещу ръжена   4. уважавам някого, подмазвам му се 
 

3. Кое твърдение е вярно според думите на Бай Ганьо? 

а/ В политиката няма „келепир”. 

б/ И либералите, и консерваторите в политиката са „маскари”. 

в/ Ако си неподкупен и честен, ще те изберат я за кмет, я за депутат. 

г/ Ако си на страната на властващите, спукана ти е работата. 
 

4. Какъв художествен похват използва Алеко Константинов, за да характеризира 

Бай Ганьо? 

а/ ирония;    б/ инверсия; в/ контраст;     г/ портретно описание. 
 

5. В кой ред от думи има две грешки? 

а/ въстание, въплъщение, въсхищавам;  в/ отвърнал, посегнал, дадът; 

б/ усмива, очудване, усмивка;   г/ растение, зграда, огледат. 
 

6. С кое фразеологично словосъчетание може да се продължи изречението  

Момчето вървеше в тъмната зловеща нощ и ... 

а/ вятър го вееше на бял кон;  в/ водеше го за носа; 

б/ мравки лазеха по гърба му;  г/ видя звезди по пладне. 

 

7. Определете вида на подчиненото изречение в сложното съставно: 

Всички деца очакваха мига, когато щяха да се съберат около украсената елха. 
 

8. Запишете в кое глаголно време е подчертаното сказуемо от зад.7. 
 

 

9. Изберете най-подходящите думи, с които могат да бъдат запълнени празните 

места в текста, и ги запишете срещу съответната буква: 

Растенията и животните не са ...............................................а/  да се справят с 

променящите се температури. Едно ........................................б/  показва, че изменението 

на климата ще доведе до ..........................................в/ на една трета от земните видове до 

2050 година. Животните, които .........................г/ по-студените местности, са най-

уязвими. 
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а/ надарени, талантливи, способни;       в/ появата, промяната, изчезването; 

б/ допитване, проучване, разузнаване;       г/ обитават, пребивават, населяват. 

10. Преобразувайте пряката реч в непряка, като запазите основното глаголно време. 

– Кой знай? – въздъхна селянинът. – На мене да остане, не вярвам, ама жени нали са ... 
 

11. Кое от местоименията е правилно да се употреби в изречението? 

Когато помагам на ......., винаги изпитвам радост. 

 а/ всекиму;  б/ някой;  в/ някого;  г/ някому. 
 

12. В кое изречение глаголът е от несвършен вид? 

а/ Спечеленото се изхарчи неусетно. 

б/ Тя тихо запали лампата. 

в/ През тази година преживяхме заедно много неща. 

г/ Понякога ще отиваме на Витоша заедно. 
 

13. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 

а/ Какво точно се е случило, те не си спомняха. 

б/ Докато разтоварят багажа, докато го донесат в къщата стана доста късно. 

в/ Не знаеше отговорите на въпросите, които му задаваха, и се чувстваше безпомощен. 

г/ Беше необщителен и вечно намръщен, поради което не го канеха на шумните 

купони. 
 

14. Кое от изреченията е сложно смесено? 

а/ Искряща от щастие, девойката върви, придържайки косите си с ръка. 

б/ Доброто настроение окрилява човека и му помага да разреши проблемите си. 

в/ Детето се затича, настигна майка си и с писък се хвърли в прегръдката й. 

г/ Приятно е да пътуваш из непознати земи. 
 

15. Какви второстепенни части има в изречението? 

Трептящите върхове на планината примамваха очите на туристите. 

 а/ едно допълнение, едно обстоятелствено пояснение, две определения; 

 б/ две допълнения, едно съгласувано и едно несъгласувано определение; 

 в/ приложение; две съгласувани определения; 

 г/ две несъгласувани определения, едно съгласувано определение и едно 

допълнение. 
 

16. Редактирайте текста: 

 Ботевото стихотворение „На прощаване” превлича читателят с силните си чуства, с 

драматичните конфликти на времето и великият устрем за свобода. 

 Любовта на бунтовника към поробеното отечество стой над всичко. Тя е не осквернена 

от никъква корис. Тази любов ще стане виша мярка за поколенията, защото е чиста и пламена 

до себеотричане. Бунтовникът има сърдце мъжко, юнашко възпитан е да пази честа и 

достойнството си.  
 

17. Свържете правилно всяко от дадените твърдения с подходящ цитат от 

стихотворението „На прощаване в 1868 г.” и отбележете цифрите в таблицата. 

а/ С метафората на пътя са свързани стиховете... 

б/ Гордостта от победното посрещане е разкрита в стиховете... 

в/ Житейският избор на лирическия герой е изказан в стиховете... 

г/ Заветът на бунтовника е изречен в стиховете... 

1. Аз вече пушка нарамих 

и на глас тичам народен... 

  2.  че станах азе хайдутин, 

       хайдутин, майко, бунтовник... 

3. като брата си ще станат – 

силно да любят и мразят... 
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4. И тогаз с венец и китка 

ти, майко, ела при мене, ... 

 

18. Коя от антитезите НЕ присъства в стихотворението „На прощаване”? 

а/ любов – омраза;  в/ национален поробител – социален потисник; 

б/ свобода – робство;  г/ родина – чужбина. 
 

 

19. Коя е НЕВЯРНАТА сравнителна оценка за „Немили-недраги” и „На прощаване в 

1868 г.”? 

а/ Патриотичното въздействие на двете творби е еднакво силно. 

б/ Бунтовникът и хъшовете имат еднакъв идеал – свободата на отечеството, и сбъдват 

мечтата си – всички загиват в борбата за тази свобода. 

в/ И двете творби отразяват предосвобожденската действителност. 

г/ Характерен за творбите е мотивът за пътя на изгнаника. 
 

20. Кой епизод от разказа „Една българка” е развръзка на действието? 

а/ първата среща с бунтовника;  в/ когато бунтовникът убива Джамбалаза; 

б/ срещата с Хасан ага;   г/ съдбата на оцелялото дете. 
 

21. Свържете хронологичната последователност на събитията в разказа „Една 

българка” с поредността на числата. 

а/ срещата на баба Илийца със заптиетата  1. 

б/ срещата на баба Илийца с монаха   2. 

в/ първата среща на баба Илийца с бунтовника  3. 

г/ втората среща на баба Илийца с четника  4.  
 

22. Кой от следните изрази съдържа едновременно метонимия и метафора? 

а/ „трупове мъртви хвръкнаха завчаска”; 

б/ „... желязото срещат с железни си гърди...”; 

в/ „патроните липсват, но волите траят...”; 

г/ „всяко дърво – меч е, всякой камък – бомба...”. 

 

23. В кой ред НЕПРАВИЛНО са свързани литературна творба и жанр? 

а/ „На прощаване” – поема;   в/ „Една българка” – повест; 

б/ „Българският език” – ода;  г/ „До Чикаго и назад” – пътепис. 

 

24. В кой от редовете вярно са свързани цитат и литературна творба? 

а/ „Ако ли, мале, майно ле, / жив и здрав стигна до село.” – „Опълченците на Шипка”; 

б/ „Ще се бием още, братя мили!” – „Една българка”; 

в/ „Не може, синко, не може!” – „На прощаване”; 

г/ „... за радост не – за ядове отровни.” – „Българският език”. 

 

25. Запишете в 2-3 изречения внушенията на израза „Бяха сред обществото, но бяха 

в пустиня.”, употребен във ІІ глава на повестта „Немили-недраги”. 
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – VІІ КЛАС 
 

1. а 

2. а – 3; б – 4; в – 1; г – 2 

3. б 

4. а 

5. б 

6. б 

7. подчинено определително (определително) 

8. бъдеще време в миналото (бъдеще в миналото) 

9. а/ способни     б/ проучване    в/ изчезването     г/ обитават 

10. Селянинът с въздишка/въздишайки  каза/рече, че не вярва, но нали са жени, пък кой 

знае... 

11. в 

12. г 

13. б 

14. б 

15. г 

16.  

 Ботевото стихотворение „На прощаване” привлича читателя със силните си 

чувства, с драматичните конфликти на времето и великия устрем за свобода. 

 Любовта на бунтовника към поробеното отечество стои над всичко. Тя е 

неосквернена от никаква корист. Тази любов ще стане висша мярка за 

поколенията, защото е чиста и пламенна до себеотричане. Бунтовникът има сърце 

мъжко, юнашко, възпитан е да пази честта и достойнството си.  

 

17. а/ 1;  б/ 4;  в/ 2;   г/ 3. 

18. в 

19. б 

20. в 

21. а/ 2;  б/ 3;  в/ 1;  г/ 4. 

22. б 

23. в 

24. г 

25. Ключови думи: метафора на чуждата страна; изгнаници; мъченици; отхвърлени от 

румънското общество, което им дава подслон/ свобода, но не и топлината на бащиното 

огнище/родината; антитеза – родно – чуждо. 
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Разпределение на точките (Общ брой – 65): 

 

Зад. № Брой точки 

1 1 

2 1 – 4 т. х 1 точка за верен отговор 

3 1 

4 1 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 1 – 4 т. х 1 точка за верен отговор 

10 2 

11 2 

12 2 

13 2 

14 2 

15 2 

16 1 – 14 т. х 1 точка за открита 

грешка 

17 1 – 4 т. х 1 точка за верен отговор 

18 2 

19 1 

20 1 

21 2 

22 2 

23 1 

24 2 

25 1 – 5 т. х 1 точка за използвана 

ключова дума 

  

 


