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2022 г. 

Време за работа – 180 минути 

 

 

Необходими материали: син химикал. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Препоръки за учениците: 

- внимателно прочетете заданията, предложени в теста; 

- решаване на всички тестови задачи е задължително. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Успешна работа! 

 

 

 

 
Ф. И. на проверяващия: ______________________/________/Брой точки:_______ 

Ф. И. на проверяващия: ______________________/________/Брой точки:_______ 

 

 

Спечелено място:_______________ 

 



Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите: 

 

Стане ли дума за село Лиляче, в съзнанието на мнозина изпъква една чудна 

природна даденост, наречена Божия мост. Него най-добре можем да разберем, осъзнаем и 

оценим като тръгнем по Божимостийското дефиле. Целият му район е богат с извори, които 

бликат от Понора, минават през Хайдушки, Кошевски дол, Гравин дол... 

Божимостийското дефиле започва от Каменния рид на старото училище и стига чак 

до Божия мост. Стъпваме по сипеите, а погледът ни обхваща мъгливия силует на Веслец и 

Каров дол, събрали своите малки ручейчета да се стичат към Жабокрък и да се удрят в 

твърдите скали на Божия мост. 

Буйните им води се завъртат в дълбокия вир и намират скалните теснини - скрият 

се под моста, за да се покажат по-надолу и потекат по дефилето спокойно и уверено... 

Над този Каров дол в един горещ летен ден на 1916 година се изсипал такъв порой, 

че завчас вдигнал малката воденичка и къщите на Цеко Бункалски и Анто Радин. Това е 

могла да направи малката рекичка... 

Такива наводнения са ставали и преди. Когато реката се разбунтувала, отнасяла 

всичко по пътя си. Отнасяла всички мостове - дървени и други, които хората били изградили 

на нея. Оставал само един - извисявал се горд и непоклатим Божият мост. Затова ли, че не 

от човешка ръка, а от невидим природен феномен е сътворен, затова ли, че столетия реката, 

колкото и да се бунтувала не могла да го повали, носи името на твореца - "Божи мост"?... 

"Само добрата и силна десница на преизпълнения с любов към човеците 

християнски Бог може да сътвори такова природно чудо!" - тъй си мислели хората и затова 

навярно му дали това име. 

Някога цялата околност на Божи мост е била обрасла във вековни гори. Тръгне ли 

надолу по Божимостийското дефиле, реката се врязва в карстовите скали. Хиляди години 

са били необходими, докато се създаде този природен феномен. С него се свързват 

легендите и преданията за цар Константин и царица Елена... 

Живели те някога в този край сред недостъпните скали и пещери - с разкошни зали, 

сухи и свежи. Не случайно на това място е срещала златния изгрев, според легендата, 

царицата. На площадката платно тънкосвилено тъкала... 

Каменните сводове на моста и колоните се издигат на стотина метра височина и 

образуват такива гигантски тавани и слънчеви царски зали, че едва ли случаен посетител 

или пътник могат да скрият възторга и възхищението си от тази неземна чудатост. И в 

своето възклицание всеки ще си спомни и разказва приказните легенди и тъй от уста на уста 

те ще се предават от поколение на поколение. 

 

 (http://vratza-info.net)  

 

 

Непознати думи: 

Дефиле - тесен и дълбок планински пролом, оформен от движението на река. 

Сипей - в планината – стръмно място, покрито с дребни камъчета. 

Карстов - който е резултат от химически процеси при лесноразтворими от водата скали. 



№ Тестови задачи Точки Точки 

1. Отговорете с ДА или НЕ според текста на следните въпроси: 
 

А.  През 1916 година в Каровия дол за пръв път става 

 наводнение.                                                                              ДА/НЕ 
 

Б.  Разбунтувалата се река отнасяла всичко по пътя си.     ДА/НЕ 

В. Посетителите и пътниците се възхищават от моста.       ДА/НЕ 

Г. Хората са убедени, че такъв мост е изграден от много добър 

майстор-зидар.                                                                        ДА/НЕ  

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

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

текстът? 

A. повествование 

Б. разсъждение 

В. описание 

Г. описание и повествование 

L/0/1 L/0/1 

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

заглавието. 

___________________________________________________ 

 

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

4. А) Подберете и запишете към посочените думи по 

един антоним от текста:  

Студен  – ________________________ 

Голям – ___________________________ 

Мокър  –  ________________________ 

Омраза – ________________________ 

Нагоре – ________________________ 

Б)  Подберете и запишете към всяка дума по един синоним от 

текста: 

Чудо - __________________________  

Поток  – ________________________ 

Възхищение  – _____________________ 

Великолепен – _____________________ 

Бездънен –________________________ 

L/0/1/2/3/

4/ 5 

 

 

 

 

 

 
L/0/1/2/3/

4/ 5 

L/0/1/2/3/

4/ 5 

 

 

 

 

 

 
L/0/1/2/3/

4/ 5 



5. Тълкувайте смисъла на изразите от текста чрез синонимен 

израз или едно изречение: 

В съзнанието изпъква една чудна природна даденост  – 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Ще се предават от поколение на поколение – 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Неземна чудатост   –  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3 

6. Защо мостът носи името на твореца?  

Отговорете на въпроса с 1-2 изречения. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

7. Коментирайте с 2-3 изречения следния израз от текста: 

Само добрата и силна десница на преизпълнения с любов към 

човеците християнски Бог може да сътвори такова природно 

чудо! 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

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. Определете кои от изредените долу времена в изявително 

наклонение се срещат в текста. Запишете по един пример в 

съответните редове. 

Сегашно време - ______________________________________ 

Минало неопределено време - ___________________________ 

Минало свършено време - _____________________________ 

 Минало предварително време - ___________________________ 

Бъдеще време -_________________________________________ 

 

L/0/1/2/3/4 

 

L/0/1 

L/0/1/2/3/4 

 

L/0/1 

9. Срещу съответната буква запишете правилните форми на 

думите, поставени в скоби. 

 

 

 

 

 

 

 



А) Членна форма 

Видях (автобус) ____________________ как потегли, но вече 

беше късно да се кача.  

 (Площад) ___________________ е пълен с хора, защото днес  е 

голям празник на града. 

(Приятел)__________________ ми ме посрещна на летището с 

колата си и аз много се зарадвах, че се е сетил за мен.   

 

Б) Местоимения 

Майката на Мария (аз) ___________ подари много красива рокля 

за рождения ден. 

Мъжът не говореше с (никой) ____________ и това създаваше 

впечатление за високомерие, ала аз не бързах да (той) ________ 

обвинявам в нищо, защото не го познавах.  

 

В) Учтива форма  

Госпожо Иванова, Вие сте (отказал) ______________ мястото в 

нашата фирма и аз бих искал да зная защо.  

Господине, мисля, че Вие не сте (искрен) _____________ с мен, 

затова прекратявам разговора ни.   

 

L/0/1/2/3/ 

 

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2 

L/0/1/2/3 

 

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2 

10. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни 

и пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.  

 

Робот, създаден с помоща на водещи автомобилни 

производители, ще следи къкво е настроението на човекът зад 

волана. Аппарата работи като навигатор давайки информация за 

пътят до определена цел, но и савети на шофиорите.   

_____________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

L/0/1/2/3/4

/ 5/6/7/8 

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

5/6/7/8 

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

думата „игра” в различни значения /можете да промените 

формата на думата –  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 



12. Препишете изречението, като употребите глаголите в 

изявително наклонение:  

 

Такива наводнения са ставали и преди. Когато реката се 

разбунтувала, отнасяла всичко по пътя си. Отнасяла всички 

мостове – дървени и други, които хората били изградили на нея. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

L/0/1/2/3/4

/5 

L/0/1/2/3/4

/5 

13. Кое от изброените изразни средства НЕ се съдържа в 

стиховете?  

..защото там нейде на връх планината, 

що небето синьо крепи с рамената, 

издига се някой див, чутовен връх, 

покрит с бели кости и със кървав мъх 

на безсмъртен подвиг паметник огромен; 

 

А) Метафора                Б)  Сравнение 

В)Хипербола                Г) Инверсия 

 

L/0/1 L/0/1 

 

 

14. Прочетете изречението и запишете верните твърдения от 

дадените в скобите: 

Веднага забеляза, че вратата, която беше заключил на излизане, 

е леко открехната, а вътре някой се движи.  

Това изречение е _________________________________ 

(сложно съчинено, сложно съставно, сложно смесено) и се 

състои от  ____________________  

(три, четири, пет, шест, седем) прости изречения. 

 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

15. Преобразувайте пряката реч в косвена и запишете 

изречението.       
 

Автобусът зави и пред очите на екскурзиантите изникна 

висока църква. Екскурзоводката каза:  

– Пред вас се издига храм-паметникът «Свети Александър 

Невски». Той е най-голямата православна катедрала на 

Балканския полуостров.  

 

______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

L/0/1/2 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1/2 

L/0/1 

L/0/1 



________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

16. Назовете имена на двама български писатели или поети и 

произведенията им, в които основната тема са красотата и 

обичта:  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

17. Посочете автора и произведението на следните строфи: 
 

1) «- О, мой боже, правий боже! 

Не ти, що си в небесата, 

а ти, що си в мене, боже — 

мен в сърцето и в душата....» _____________________________ 

  

2) «Да се завърнеш в бащината къща, 

когато вечерта смирено гасне 

и тихи пазви тиха нощ разгръща 

да приласкае скръбни и нещастни.!» ________________________ 

 

3) «На другия ден слънцето все тъй жестоко и силно печеше, но из 

нивите се не мяркаха работници, макар че бе делник. Златни 

класове се ронеха и горяха самотни. Полето празнуваше тъжен 

празник.» _______________________________________________ 

 

L/0/1/2/3 

 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

 

L/0/1/2/3 

18. За кого от авторите се отнася характеристиката:  

 

1. Министър на народното просвещение от 1897 до 1899 г.  

 ____________________________ 

2. Запален турист; посещава всемирните изложения в Прага, 

Париж и Чикаго. ______________________________ 

3.Сътрудник на сп. «Мисъл» – списание за модерна българска 

литература; наследява от баща си – също известен писател – 

интереса към фолклора. ____________________________ 

4. През 1871 г. издава първия си вестник – «Дума на българските 

емигранти». _________________________________ 

 

 

L/0/1/2/3/4 

 

 

L/0/1/2/3/4 

 

19.  Напишете титлата и името на историческата личност: 

 

  Златен век е наричан периодът на културен разцвет на 

българската държава при управлението на _____________________ 

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

  20. В кратък текст от 6-7 изречения изразете аргументирано 

мнението си (3 аргумента) относно думите на Алеко 

Константинов  „Опознай родината си, за да я обикнеш”. 

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

L/0/1  

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 


