
Схема на оценяването на теста, 11. клас, олимпиада 2022 година 

 

№ Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на 

оценяването 

1. Отговорете с ДА или НЕ 
според текста: 

 

А. НЕ 

Б. НЕ 

В. ДА 

Г. НЕ 

Д. НЕ 

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

по 1 точка за всеки 
един правилен отговор. 

2. Заградете буквата на 
верния отговор. Към кой 
тип се отнася текстът: 

 

A. Повествование 

 

L/0/1 

1 точка за правилно 

заграден отговор. 

3. Запишете 

контекстуални 

синоними на 

следващите 

словосъчетания от 

текста:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Албена изповяда истината – призна 
си; 

Къщата е като ударена от гръм – 
много е разрушена; 
виждаха пръст божи – справедливост/ 

чудо 

Гледаше като треснат – гледаше 
изненадано, беше неприятно 

изненадан 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки 
вярно посочен синоним. 

4. Озаглавете текста, 

като назовете 

темата му, и 

запишете 

заглавието: 

(варианти) 
 
Съдбата на Албена 
Изневярата 
Любов 
 

L/0/1/2 

2 точки, ако заглавието 

отразява темата на 

текста. 

1 точка, ако текстът е 
озаглавен с името на 
героинята 

5. Отговорете с едно-две 
изречения на следните 
въпроси: 

 

 

 

А. Какво е селото без Албена! 
В образа на Албена селяните виждат 
красотата. Без нея животът им ще 
загуби един източник на радост.   
 

Б. Каква е постъпката на Нягул? 

Нягул остава верен на любовта си към 

Албена. Той решава да сподели 

наказанието й, тъй като е неин 

съучастник в престъплението. 

 

L/0/1/2 

по 1 точка за всеки 

добре формулиран 

отговор. 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяко 
изречение без 
правописни и 
пунктуационни грешки. 

6. 
Открийте в текста и 

запишете по един пример 

на: 

 

сравнение – като че ударена от гръм; 

гледаше като треснат 

епитет – гневен и разтреперен 
хипербола – няма 

метафора - пръст божи, другите къщи 

светеха от чистота 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки 

верен отговор 

7. Характеризирайте с 4 

изречения Албена, като 

назовете и 

аргументирате 3 нейни 

характерни черти, 

проявени в текста. 

Албена е млада, красива и 
весела/жизнерадостна. Тя признава 
греха си и със смирение е готова да 
понесе наказанието. Вярна на 
любовта си, тя не издава любимия си, 
който е неин съучастник в 
престъплението. 

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, 

тоест не се 

формулират 

характерните черти. 

L/0/1 

1 точка за добре 

изграден текст. 

L/0/1 

1 точка за добре свързан 
текст. 

8. Резюмирайте 

информацията от 

текста и запишете с 2-

4 изречения своето 

аргументирано 

мнение по въпроса:  

Млада съм, сгреших. 

Прощавайте! 

 

Албена изневерява на съпруга си, но 

изневярата й е от любов към Нягул. 

Любовта й е толкова силна, че тя е 

готова сама да понесе наказанието, 

но да не издаде любимия си, който е 

неин съучастник. Тя съзнава греха си 

и иска прошка от съселяните си. 

L/0/1 

1 точка за умение да 

обобщава, да резюмира. 

L/0/1 

1 точка за 

адекватен 

отговор. 

L/0/1 

1 точка эа добре 

свързан и логично 

построен текст. L/0/1 

1 точка, ако в текста 

няма правописни и 

пунктуационна грешки. 

9. Запишете следните 
съществителни: брат, 
педагог, лакът, вълк. 

 

А. Братя, педагози, лакти, вълци 

Б. Двама братя, двама педагози, два 

лакътя, два вълка 

 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки верен 

отговор 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяка 
вярна бройна форма 

10. Съставете и запишете 3 

/три/ изречения, като 

употребите думата 

„велик” в различни 

значения /можете да 

промените формата на 

думата – род и число. 

 

1. Който значително превъзхожда 

обичайното. Велик поет. Велико дело. 

Велика мисъл. Велик подвиг. 

2. За чувство, изживяване – много, 

извънредно силен. Велика радост. 

Велика вяра. 

3. Велики пости. Великденските 

пости. 

  

L/0/1/2/3  

по 1 точка за всяко 

едно 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. 

 



11. Прочетете изречението и 

запишете верните 

твърдения от дадените в 

скобите: 

 

Шест прости  изречения;  

сложно съставно 

L/0/1 

1 точка за всяко вярно 

избрано твърдение 

L/0/1 

1 точка за всяко вярно 

избрано твърдение 

12. Срещу съответната буква 
запишете правилните 
форми на думите: 

 

А) Членуване 

ученикът /учителя/ най-добрият 

Б) Местоимения 

си / някого 

В) Учтива форма 

    дошли  

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

 
по 1 точка за всеки 
верен отговор 

13. Запишете това изречение, 

като трансформирате 

пряката реч в непряка: 

 

Някой рече, че тя се била нагиздила, 

сякаш отивала на сватба, а не на 

бесило. 

L/0/1/2/3 

1 точка за вярно 

съгласуваните 

глаголни форми. 

L/0/1 

1 точка за правилно 

употребената връзка 

(че, сякаш) 

L/0/1 

1 точка за пунктуацията 
без грешки. 

14. Трансформирайте 

следното изречение в 

преизказно наклонение: 

 

И разказвали старите търновчани, че 

през 1876 година, когато пламнало 

Средногорското въстание, всяка нощ 

те чували изпод земята да ехти една 

камбана и гласът й бил като глас на 

млада жена, която пеела по жътва. 

(чували да ехти - не се 

трансформира само 1 от 

глаголите, защото е „да 

конструкция“) 

 

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

 
по 1 точка за всеки 
верен отговор 

15. Назовете по двама 

творци от следните 

периоди на историята на 

българската литература: 

 

Българско Възраждане – Паисий 
Хилендарски, Софроний Врачански, 
Добри Чинтулов, Хр. Ботев, Любен 
Каравелов и др. 
Българска литература след 
Освобождението до края на 
Първата световна война – Ив. 
Вазов, Алеко Константинов, П. 
Яворов, Пенчо Славейков, Елин Пелин 
и др. 
 

L/0/1/2/3/4 

 

по 1 точка за всеки 
верен отговор 

16. Определете жанра на 

следните произведения:  

 

„Епопея на забравените” – цикъл от 

оди 

„Ралица” - поема 

„Майце си” - стихотворение 

L/0/1/2/3/4/5 
по 1 точка за всеки 
верен отговор 



„Немили – недраги” - повест 

„Българският език” - ода 

17. Подчертайте само тези 

герои, които са от 

произведението на Елин 

Пелин «Гераците»: 

дядо Йордан Геракът, Божан, Петър, 

Павел, баба Марга, Елка 

L/0/1/2/3/4/5/6 
по 1 точка за всеки 
верен отговор 

18. Запишете към всеки 

цитат автора и 

заглавието на творбата. 

Паисий Хилендарски – „История 

славянобългарска“ 

Иван Вазов – „Дядо Йоцо гледа” 

 L/0/1/2/3/4 
по 1 точка за всяко 
вярно съответствие 

19. Вместо точки запишете 

съответната 

информация (дати, 

имена, събития). 

 

Христо Ботев роден е на 6 януари 

1848 година в град Калофер. Баща му, 

Ботьо Петков, работи като учител и 

напътства първите стъпки на сина си в 

просветната дейност. В периода 1863 - 

1865 година завършва училището в 

родния си град и заминава за град 

Одеса. Известно време е учител в 

бесарабското село Задунаевка. 

По-известни негови произведения 

са: „На прощаване в 1868г.”, 

„Майце си”, „Хайдути”, „До моето 

първо либе” и други. (варианти) 

L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 
по 1 точка за всеки верен 
отговор 

20. Съставете текст 

разсъждение (7-9 

изречения), в който да 

изразите аргументирано 

/3 аргумента/ мнението 

ви по въпроса:  

 „Оправдавате или 

осъждате постъпката на 

Албена и защо?” 

 

 

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. 

 


