
Схема на оценяването на теста, 12 клас, 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 2022г. 
 

№ Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на оценяването 

1. Отговори с ДА или НЕ 

според текста. 

А. ДА 

Б. ДА 

В. ДА 

Г. НЕ 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки един 

правилен отговор. 

2. Запишете 

контекстуални 

синоними на 

следващите 

подчертани думи и 

словосъчетания от 

текста. 

 

вдигна поглед – погледна ме 

покорни чужди раби – 

безправни хора, подчинени на 

друг народ 

 благословена човешка ръка – 

талантлив човек 

безименно стадо – група от 

хора без индивидуалност 

овци безмълвни – група хора, 

които не смеят да се 

противопоставят;  

кръвни братя – хора от близки 

етнически общности ( в случая – 

славяни) 

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

по 1 точка за всеки 

вярно открит и записан 

контекстуален синоним. 

3. Озаглавете текста, като 

назовете темата му, и 

запишете заглавието.  

 

Варианти 
Необикновена вечер в 

семейството на майстор  Стоян. 

Разказът на рилския монах 

Необикновеният гост 

 

 

L/0/1/2 

2 точки, ако заглавието 
отразява темата на текста.  
1 точка, ако текстът е 
озаглавен по името на 
героя. 

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

 

А) Защо Рилският 

манастир е истинско чудо? 

 

Б) Защо русите са наши 

кръвни братя? 

 

Варианти 
 
А) Рилският монах е 

необикновен гост, който 

разказва за красотата и 

величието на далечния и 

непознат Рилски манастир и 

така поражда усещането за 

величието на българския 

дух. Той обяснява, че 

българите са близки с 

народа на Русия и с другите 

славяни, за да внуши на 

домакините си национално 

самочувствие. 

 

Б) Монахът разказва, че 

българите и русите са 

славяни, а Русия е велика 

държава. Така поражда 

надеждата за братска 

помощ.   

 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 

5.  Резюмирайте от този Вариант: L/0/1 



фрагмент информацията за 
Рилския манастир и я 
запишете с 3-5 изречения. 

Рилският манастир се намира 
високо в планината. Той е много 
красив и пази българския дух. В 
него е живял Св. Иван Рилски и 
много други родолюбиви 
монаси. Рилският манастир е 
известен не само сред българите, 
но дори и в Русия. 

1 точка за умение да 

обобщава, да резюмира. 

L/0/1 

1 точка за адекватен 

отговор. 

L/0/1 

1 точка за добре свързан 

и логично построен текст. 

L/0/1 

1 точка, ако в текста няма 
правописни и 

пунктуационна грешки. 

6. Коментирайте с 2-3 

изречения как 

разбирате смисъла 

на това твърдение 

от текста: 

Благословената човешка 

ръка е искала да въплъти в 
дърво, камък и багри 
нашата вяра.  

Рилският манастир е построен и 
украсен от талантливи майстори 
– строители, зографи 
(художници), резбари. Те, чрез 
своето изкуство са предали 
силата на вярата, на 
християнството. 

L/0/1 

1 точка за адекватен и 

убедителен коментар на 

цитата. 

L/0/1 

1 точка за умение да 
обобщава, да резюмира. 

L/0/1 

1 точка за добре свързан 

и логично построен текст. 

L/0/1 

1 точка, ако в текста няма 

правописни и 

пунктуационна грешки. 

 

7. Кои от тропите са 

употребени в текста? 

Запишете по един 

пример в 

съответните редове. 

 

варианти 

 наостриха уши - 

метафора  

 очите им засвяткаха- 

метафора 

 благословена човешка 

ръка - метонимия 

 да въплъти в дърво…- 

олицетворение 

 дом народен- инверсия, 

синекдоха 

 Ние не сме безименно 

стадо и овци безмълвни - 

метафора 

 Ние сме един широк 

залив - метафора 

 безбрежното славянско 

море  - хипербола, 

метафора 

 кръвни братя - метафора 

 великата руска земя - 

метонимия 

 покорни чужди раби - 

метафора 

 словото божие ни е тъмно 

- метафора 

 не сваляше поглед - 

метафора 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всеки верен 

отговор 



 дума … падаше като 

огнена капка – сравнение 

 Пламенните слова - 

метафора 

 завладяха ума и цялата 

му душа - метафора 

8. Запишете под всеки цитат 

името на автора и 

заглавието на творбата: 

1. Иван Вазов « Опълченците на 

Шипка » 

2. Елин Пелин «По жицата» 

3. Нико Стоянов «Българин да 

си остане» 

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 заглавие. 

9. Запишете следните 

съществителни: път, 

монах, хляб, герой, пазар 

Много пътища, монаси, хлябове, 
герои, пазари, пешеходци  

 

два пътя, двама монаси, два 

хляба, двама герои, два 

пазара, двама пешеходци 

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

по 1 точка за всяко вярно 

съгласуване. 

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

по 1 точка за всяко вярно 

съгласуване. 

10. Съставете и 

запишете 3 

изречения, като 

употребите думата 

„ВЯТЪР” в различни 

значения. 

Варианти 
Духа вятър. Силен вятър. 
Бурни ветрове - Бързо 
движение на въздушни маси в 
хоризонтално направление. . 
Вятър работа! Разг. 
Пренебр. Празна, несериозна 
работа.  
На вятъра. Разг. Напусто, без 
полза.  
Правя вятър (на 
някого).  Разг.  Лаская. 

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. Запишете този откъс, като 

го трансформирате в 
преизказно наклонение: 

Тъкмо се беше (се било) 

смрачило, когато рилският 

духовник и Стоян Глаушев влязоха 

(влезли) в двора. Като наближиха 

(наближили) двамата мъже 

стъпалата на чардака, Стоян шумно 

се изкашля (се изкашлял) и 

вратата насреща веднага се отвори 

(отворила). Султана посрещна 

(посрещнала) госта на чардака, 

целуна (целунала) му ръка и го 

въведе (въвела) в къщата с тиха, 

сдържана тържественост.   

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

 

по 1 точка за всяка вярно 

трансформирана глаголна 

форма. 

L/0/1 

1 точка за вярно 

отразяване на 

променливото Я  
влЯзоха - влЕзли 

12. Запишете това изречение, 

като трансформирате 

пряката реч в непряка: 

 

Вълко каза, че днес ще (щели 
да) направят голяма обиколка, 
за да му покаже следите на 
дивите животни. 
 

L/0/1/2 

1 точка за вярно 

съгласуваните глаголни 

форми. 

L/0/1 

1 точка за вярно 

употребените лични 

местоимения. 

L/0/1 

1 точка за правилно 



употребената връзка. 

L/0/1 

1 точка за пунктуацията 
без грешки. 

13. 
Прочетете изречението и 

запишете верните 

твърдения от дадените в 

скобите:  

Това изречение е сложно 

смесено и се състои от пет 

прости изречения. 

L/0/1/2  

 

по 1 точка за всяко вярно 

избрано твърдение.  

14. Съединете със стрелки 
всички съответствия: 
 

 Преизказно наклонение:  

смятали, подготвила,  

 Изявително наклонение: 

ще измият, рисува, отидоха 

Повелително наклонение: 

викайте, кажи 

Условно наклонение:  

бих живял, бихме чели, биха 

измили 

L/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 

 

по 1 точка за всеки верен 

пример на глаголното 

време. 

15. Срещу съответната буква 
запишете правилните 
форми на думите: 
 
 

А) Членуване 

Писателят / юбилярят 

Б) Местоимения 

Никого / чиито /  

 
В) Учтива форма 
Избрана / били / най-искрена 

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

 

по 1 точка за всеки верен 

отговор 

16. 
Подчертайте само тези 

герои, които са от 

произведението на Иван 

Вазов «Немили-недраги»: 

 

Попчето, Македонски, 
Бръчков, Хаджият, Владиков 

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

 

17. Назовете по един творец 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 – И. 
Вазов, Алеко Константинов, 
Елин Пелин и др. 
Българска литература между 
двете световни войни – Хр. 
Смирненски, Гео Милев, Атанас 
Далчев, Йордан Йовков, 
Елисавета Багряна и др. 

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

 

по 1 точка за всеки верен 

отговор 

18. Определете жанра на 

следните произведения:  
 

„Българският език” – ода; 
„Да се завърнеш в бащината 
къща” – елегия; 
„На оня свят” – разказ; 
„Снаха” – роман. 
„Приказка за стълбата” - притча 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки верен 
отговор 

19. Свържете със стрелки 

творбата и името на 

нейния автор. 
 

 „Маминото детенце” – Любен 
Каравелов 

„При Рилския  манастир”-  

Иван Вазов                        

„Ветрената мелница”- Елин 

Пелин                                

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

 

по 1 точка за всяко вярно 

съответствие. 



„Неразделни”-  Пенчо 

Славейков                                           

„Старият музикант” - Христо 

Смирненски                                

“Септември” -   Гео  Милев                                          

20. Съставете текст 

разсъждение (7-9 

изречения), в който да 

изразите аргументирано 

мнението си /3 

аргумента/относно 

твърдението „Защо е 

нужно да използваме 

своите исторически 

корени?“. 

 

 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. 

 

 


