
Схема на оценяването на теста, 9 клас,  

                                 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИКТБН – 2022г. 

 
 

№ Тестови задачи Отговори Оценяване 

1. Съгласни ли сте със 

следните твърдения?  

Загради Да или Не 

срещу всяко от тях: 

А) Не Б) Не      В) Да  
 

Г) Не Д) Не 

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

по 1 точка за 

всеки правилен 

отговор. 

2. Тълкувайте с по 1 

изречение смисъла на 

изреченията и изразите 

от текста. 

1) Няма да видя спокоен 

ден -  няма да има 

спокойствие, свободно време, 

ще има много работа  

2) Наука може да извлича 

много ценни неща – с 

помощта на науката 

(научните отрития) могат 

да се направят много ценни, 

полезни неща за човека. 

3)  Добре ме нареди – 

намери добро място за 

работа  

4) Нечувани богатства - 

изключителни, небивали, 

невероятени богатства 

 

     (варианти) 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за 

адекватно тълкуване на 

изразите. 

 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за добре 

формулирано тълкуване. 
 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

изречение без 

грешки. 

3. Коментирайте с 1-2 

изречения следния 

израз от текста: 

 

Горите и дивечът в тях са 

собственост на народа. 

 

Целият народ притежава 

богатствата на горите (горите 

и дивеча), затова трябва да се 

грижи за съхраняването им. 

Никой няма право да ги 

унищожава.  

(варианти) 

L/0/1 

1 точка за 

адекватен коментар. 

L/0/1 

1 точка за добре 

формулирани изречения. 

L/0/1 

1 точка, ако няма 

правописни и 

пунктуационни 

грешки. 

4. Към кой тип се 

отнася текстът? 

Подчертайте 

верния отговор: 

 
Г. Повествование и описание 

L/0/1 
 

1 точка за верен отговор. 

5. Озаглавете текста, като 

назовете темата, и 

запишете заглавието. 

 

  Ловджийският труд. 

 Ловджия. 
 

(варианти) 

L/0/1/2 

2 точки, ако заглавието 

отразява темата на 

текста. 

1 точка, ако текстът е 

озаглавен по името 

на героя. 

6. Кои от тропите са 

употребени в текста? 

Запишете по един пример 

в съответните редове.  

 

Сравнение: водя като у дома 

си, като баща 

Метафора: се крият нечувани 

богатства; гори …ще дават 

…дърва за горене и материал 

за строеж, … ще служат на 

бъдещата индустрия; науката 

L/0/1/2/3 

 

по 1 точка за всеки 

правилно даден 

пример. 



може да извлича 

Епитети: огнени тонове, 

силното тяло, спокоен ден, 

нечувани богатства 

 

Варианти 

7. Характеризирайте Вълко 

с 3-4 изречения, като 

назовете и  

аргументирате 3 

негови черти, 

проявени в текста.  

 

 

 

 

 

Вълко е силен, смел, 

добър, грижлив, отговорен. 

Той дели храната си с 

Янко, съветва го, грижи се 

да го упъти, да му помогне. 

Вълко се грижи за 

животните в гората. Не се 

бои от бракониерите.  

 

 

 (варианти) 

L/0/1/2/3/4 

 

4 точки - за пълната 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, тоест не се 

формулират 

характерните черти. 

L01 

1 точка - за 

добре изграден 

текст. 

L01 

1 точка, ако 

правописните грешки не 

са повече от 3. 

L01 

1 точка, ако 

пунктуационните 

грешки не са повече 

от 2. 

8. А) Подберете и запишете 

към посочените думи по 

един антоним от текста: 

 

 

 

Б) Подберете и 

запишете към всяка 

дума по един 

синоним от текста: 

 

 

А) Омраза – обич  

Слаб – силен   

Студено – топло 

Лесно – тежко  

Близо – далеч  

  

Б) Ядене – храна  

Любов – обич  

Подреден – уютен  

Грамаден – огромен  

Приятел – другар  

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

 

по 1 точка за всяка 

правилно подбрана 

дума. 

 

 

 

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

по 1 точка за всяка 

правилно подбрана дума. 



9. Съставете и запишете 3 

изречения, като 

употребите думата 

«тъмен» в различни 

значения /можете да 

променяте формата на 

думата – род и число/. 

 

тъмен 

1. В който няма светлина или 

който е недостатъчно осветен. 

Тъмна стая. Тъмна нощ. 

2. Който пропуска слаба 

светлина. Тъмно стъкло. 

3. Който по цвят е близък до 

черния, не светъл. Тъмна коса. 

Тъмни дрехи. 

4. Прен. Неясен, загадъчен. 

5. Прен. Който буди 

подозрение; съмнителен, 

нечестен. Тъмно минало. Тъмни 

сделки. 

 

 (варианти) 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

едно вярно 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. 

10. Срещу съответната буква 

запишете правилните 

форми на думите, 

поставени в скоби. 

 

А) Членна форма 

Отворих запечатания плик, но 

вътре липсваше писмо, затова се 

почудих какво цели човекът, 

който ми го е изпратил. 

 

Б) Местоимения 

Той е синът на шефа, за когото 

ти разказвах вчера, че на никого 

не му е приятно да разговаря с 

него. 

 

L/0/1/2  

по 1 точка за всяка една 

вярна форма 

 

 

 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяка една 

вярна форма 

 

11. Препишете изреченията, 

като поправите 

допуснатите правописни 

и пунктуационни 

грешки: 

 

Малкото сирачЕ, което, за 

първи път видя пара в рЪката 

си, бързО забрави падането от 

каруцата, грабна дЪрвата и се 

затече към къщи. Като стигна В 

църковниЯ двор, дървата 

подаде на бабАта. 

  L/0/1/2/3/4/7/8 

по 1 точка за 

правилно поправена 

грешка. 

12. Прочетете 

изречението и 

запишете верните 

твърдения от 

дадените в скобите: 

   Тук двамата поставиха много 

колове, разцепени на върха, и в 

цепнатините набучиха буца 

сол, за да могат сърните и 

елените да ближат от нея. 

 

Сложно смесено  

четири изречения 

L/0/1 
 

1 точка за всеки 

верен отговор. 

L0/1 

1 точка за всеки 

верен отговор. 

13. Определете кои от 

изредените долу 

времена се срещат в 

текста, като запишете 

по един пример в 

съответните редове. 

 

Сегашно време – водя, се 

крият. 
 

Минало свършено време – 
каза, построиха, поставиха и др. 

 

Минало несвършено време 

- поглеждаше, се усещаше, 

започваше и др. 
 

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

по 1 точка за 

всеки правилен 

пример. 

 



Бъдеще време - ще служат, ще 

дават 
 

Минало неопределено 

време – съм ходил 

 

Бъдеще време в 

миналото - щеше да 

служи, щяха да оставят.  

14. Трансформирайте 

изречението в сегашно 

време изявително 

наклонение: 

Какъв чуден човек е неговият 

началник! Дели храната си с 

него, съветва го, грижи се да го 

упъти, да му помогне. 

 L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки 

вярно преобразуван 

глагол. 

15. Запишете следното 

изречение, като 

преобразувате пряката 

реч в косвена: 

 

Хърмаяни каза (Хърмаяни беше 

на мнение, изрази мнението 

си), че е редно да отидат и да 

им честитят (на Бил и Фльор). 

След това застана на пръсти, за 

да види къде точно са двамата 

младоженци сред  множеството 

сватбари, отишли да ги 

поздравят. 

 

L/0/1/2 

1 точка за всеки  правилно 

преобразуван глагол. 
L/0/1 

1 точка за запазване на 

смисъла. 
L/0/1 

1 точка за 

вярна 

пунктуация. 

16. Запишете до всеки 

цитат номера, който 

посочва автора му и 

произведението. 

 

А) Христо смирненски 

«Юноша» (2); 

Б) Ел. Багряна «Потомка» (4); 

В) Петко Р. Славейков 

«Изворът на белоногата» (1) 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всеки 

верен отговор. 

17. Посочете жанровете на 

следните произведения  

„Потомка“ - стихотворение 

„Под игото“ – роман  

„Изворът на белоногата“ – 

поема  

„Косачи“  - разказ  

„Немили-недраги“ – повест  

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

 

по 1 точка за всеки 

верен отговор. 

18. Свържете правилно 

авторите с техните 

творби: 

 

 

Петко Р.Славейков  

 

Христо Ботев - „Патриот”             

Пенчо Славейков  -  „Сто 

двадесет души”              

Христо Смирненски - „Към 

висини”                           

Блага Димитрова  - „Родина”                                

Нико Стоянов  - „Моят род”                                     

Йордан Йовков  -  „По-малка 

сестра”                 

Елин Пелин   -  „Ангелинка”                                       

 L/0/1/2/3/45/6/7 
 

 

по 1 точка за всеки верен 

отговор 



19. Попълнете празните 

места в изречението: 

 

 

 

 

Обредът Герман «за дъжд» най-

често се прави през лятото, 

когато има продължителна 

суша, а посевите се нуждаят от 

дъжд. Какво представлява 

Герман? Това е _мъжка фигура 

от кал или глина, на която се 

организира погребение.   

  L/0/1/2/3/4/5/6/7/8 
 

по 1 точка за 

верен отговор. 

 

 

 

 

 
 

20. Мъдрецът някога е казал: 

"Когато отсечете и 

последното дърво, 

пресушите и последната 

река, убиете и последното 

животно, ще разберете, че 

парите не стават за 

ядене." Актуални ли са 

тези думи и днес? 

В кратък текст от 6-7 

изречения изразете 

аргументирано 

мнението си (3 аргумента) 

по въпроса:  

 

 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 

лична 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. 
 


