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Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите: 

Пристигнахме доста рано на Карнарския хан. Аз пътувах насам за пръв път. Но тримата ми другари 

познаваха добре пътя за Влашко. Направихме лека и бърза закуска, която наслаждахме с разговори и 

смехове.  

Ние не бяхме сами в кръчмата. В единия й ъгъл, навътре, бяха седнали двама други пътници. Те 

бяха пешаци, както личеше по пътнишките им тояги, и небългари, както се виждаше по облеклото им. 

Единият, с твърде космато и почерняло от слънцето лице, с див и блестящ поглед, носеше късо 

извехтяло сетре, жилетка и окъсани панталони … Другарят му, напротив, рус, белолик, без брада, 

малко приличаше на италианец, а още по-малко на италианец от Калабрия; той имаше по-

успокоителен вид … Очевидно те бяха италианци, работници по Хиршовата железница … 

Наставахме да се разплащаме. Когато пред тезгяха на кръчмаря отварях портмонето си, единият 

чужденец, белоликият, също се намери там и успя да хвърли бърз поглед на жълтиците, докато 

пресягаше да вземе тефтерче цигарени книги от  поличката над тезгяха. Това му движение ми позволи 

и аз да съзра под блузата му главичките на два револвера и дръжката от бяла кост на една огромна 

кама. 

Ние потеглихме през планината. … За да ми не бърка нищо на съзерцанието, аз отпуснах повода 

на коня и се оставих на инстинкта му. Така по едно време видях, че дружината ми е отминала и се е 

изгубила напред. Аз останах сам в гората. … При един завой се обърнах и потръпнах: видях двамата 

италианци, които се мярнаха на пътя и тозчас потънаха в шумака.  

На едно място конят се подхлъзна и падна. Краката ми се закачиха във въжените стремена и аз с 

ужас разбрах, че изплашеното животно в напъванията си да се повдигне се подхлъзваше и наваляше 

неудържимо към дълбоката пропаст заедно с мене. Нададох вик... В същия миг над главата ми се 

мярнаха и главите на злодейците… Аз видях, че русият извади камата си... Тозчас усетих, че краката 

ми се освободиха от фаталните примки, и аз се оттеглих бързо настрана. Конят, облекчен от товара 

си, скокна тутакси на краката си, цял разтреперан от чувството за страшното и избягнато премеждие.  

…Две години след това аз се завърнах жив и здрав в родното си място…отидох на гости у 

приятеля си К. Там заварих куп младежи. От два-три дена се носеше слух, че Левски е в града, това 

събрание беше свикано или от него, или за него несъмнено. 

- Господин К. …моля ви, … запознайте ме с българския герой и апостол Левски!.. . 

При тия мои думи се възцари пълно мълчание. Мнозина обърнаха очи към вратичката на едно 

килерче, която скръцна. 

Излезе оттам един господин; той беше облечен селски. 

– Та ние се вече познаваме от старо време - обади се същият весело, като приближаваше към мене. 

–  Ах, вие ли сте? – извиках замаян и поразен, като познах в тоя селянин русия италианец в синята 

блуза при карнарските кривини, същия, който преряза с кама стремената. 

Така аз се запознах с Левски. 

По Иван Вазов 

 

 

 

Непознати думи: 

пешаци – пътуващи пеш; сетре – късо мъжко палто;  тезгях – барплот; да съзра – да 

видя;  да съзра – да видя; наваляше – наближаваше; кама – двуостър нож. 
 
 



 Тестови задачи Точки Точки 

1. Отговорете с Да или Не според текста: 

А.  Героят пътува сам.                                                                         Да/Не 

Б.  В кръчмата имало двама непознати мъже.                                  Да/Не 

В. Героят решил, че непознатите са разбойници.                            Да/Не 

Г. Непознатите били италианци.                                                       Да/Не                                                                                                

Д. В дома на К. имало събрание на революционен комитет.          Да/Не 

L/0/1/2/3

/4/5 

L/0/1/2/3

/4/5 

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

текстът?  

 

A. Повествование, описание;  

Б. Разсъждение;  

В. Описание, монолог;  

Г. Повествование и разсъждение;  

Д. Повествование. 

L/0/1 L/0/1 

3. Открийте в текста и запишете към всяка от следните думи:  

 

А) по един антоним  

почерняло – ___________________________ 

успокоителен  вид – _____________________ 

се върнах – _____________________________ 

излезе –  _______________________________ 

мнозина –______________________________ 

 

Б) по един синоним  

усетих – ______________________________ 

потънаха –____________________________ 

обърнаха очи – ________________________ 

весело –_______________________________ 

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 

 

4. Тълкувайте смисъла на изразите от текста чрез синонимен израз 

или едно изречение:  

 

Нададох вик - ________________________________ 

Възцари се пълно мълчание - __________________________________ 

Носеше се слух - _______________________________________ 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3  

 

 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3  

 

 



5.  Коментирайте с 1-2 изречения следния израз от текста. 

„При един завой се обърнах и потръпнах:“_________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

L/0/1  

 

L/0/1  

 

L/0/1  

L/0/1 

  

L/0/1  

 

L/0/1  

6. Озаглавете текста, като назовете темата му, и запишете заглавието. 

_________________________________________________________ 

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

7. Резюмирайте с 2 - 3 изречения какви са впечатленията от Васил 

Левски на автора на този текст, като назовете не по-малко от 4 

особености.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________ 

L/0/1/2/3

/4  

 

L/0/1  

 

L/0/1  

 

L/0/1  

L/0/1/2/3

/4  

 

L/0/1 

  

L/0/1 

  

L/0/1 

8. Кои от тропите са употребени в текста? Открийте и, ако има, 

запишете по един пример:  

Метафора ______________________________________________ 

Епитет  ________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

L/0/1/2 

 

9. Определете кои от изредените долу времена се срещат в текста. 

Запишете по един пример в съответните редове.  

Сегашно време ___________________________________________  

Минало свършено време___________________________________  

Минало несвършено време_________________________________  

Бъдеще време_____________________________________________  

Минало неопределено време________________________________ 

Минало предварително време______________________________  

 

L/0/1/2/3

/4/5  

 

L/0/1  

L/0/1/2/3

/4/5  

 

L/0/1  



10. Запишете думите език, физик, кон:  

1. В съчетание с числителното 4: 

_______________________________________________________ 

2. В съчетание с думата няколко: 

_______________________________________________________  

3. Местоимение 

Художникът, от ……………………. (чийто) картини се възхищавам, 

не продава своите платна на ………………(никой), а ги дарява за 

благотворителност. 

4. Членувана форма 

Как ……………….. (образ) на ………………….. (герой) е изграден от 

…………………….. (писател)? 

 

 

L/0/1/2/3/

4/5/6/7/8/

9/10/11 

L/0/1/2/3/

4/5/6/7/8/

9/10/11 

11. Препишете текста, като поправите правописните грешки.  

 

          Според Апостола, докато българте не са напълно готови за 

самостоятелно възтание, те не трябва да влизат в никакви съюзи с 

соседни народи и правительства. Левски усъзнава че всякакви 

преговори с сръбското правителство са бессмислени… 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

L/0/1/2/3

/4/5/6/7/

8/9 

L/0/1/2/3

/4/5/6/7/

8/9 

12. Съставете и запишете 3 изречения, като употребите думата «велик» 

в различни значения /можете да променяте формата на думата – род 

и 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 



13. Прочетете изречението и запишете верните твърдения от дадените 

в скобите:  

Краката ми се закачиха във въжените стремена и аз с ужас разбрах, че 

изплашеното животно в напъванията си да се повдигне се подхлъзваше 

и наваляше неудържимо към дълбоката пропаст заедно с мене. 

           

Това изречение е __________________________________ (сложно 

съчинено, сложно съставно, сложно смесено) и се състои от 

____________ (две, три, четири, пет, шест) прости изречения. 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

 

L/0/1  

 

L/0/1 

 

14. Преобразувайте пряката реч в косвена и запишете изречението.  

 

Левски се усмихна и ми каза: 

- Не се безпокой, сега пътят е най-чист. Като вървя с потерята, аз 

съм в пълна безопасност...  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

L/0/1/2/3 

 

L/0/1  

 

L/0/1  

 

 

 

L/0/1/2/3 

 

 L/0/1  

 

L/0/1 

 

15. Назовете имената на двама български писатели и произведенията 

им, в които те отразяват борбата за свободата на България.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

16. Запишете кой е авторът на следните цитати, думи, откъси: 

А) “ Последният напън вече е настал. 

Тогава Столетов, наший генерал, 

ревна гороломно: "Млади опълченци, 

венчайте България с лаврови венци! 

на вашата сила царят повери 

прохода, войната и себе дори! ” 

                                               ( __________________________________) 

Б) “... О неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин 

и не четеш, и не говориш на своя език?...“   

                                              ( ___________________________________) 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3  

 



 

 

В) „О, мой боже, правий боже! 

Не ти, що си в небесата, 

а ти, що си в мене, боже - 

мен в сърцето и в душата... ” 

                                             (___________________________________) 

17. Посочете авторите и жанровете на следните произведения: 

 

_________________ „Изворът на Белоногата“- ____________________  

____________________„Сиромашка радост“ - ____________________ 

______________________„Българи юнаци“  - _____________________ 

______________________ „Немили-недраги“ - ____________________ 

________________________ „Под игото“ - ________________________ 

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 

 

18. Подчертайте героите само от разказа на Елин Пелин „Косачи“: 

 

Странджата, Попчето, Благолаж, Македонски, Лазо, баба Илийца, 

Стамо, Бръчков. 

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

19. Попълнете празните места в следния текст с необходими думи и 

дати.  

Христо Ботев е роден през ………….година в град ......................... в 

семейството на ................................. Ботьо Петков. Известно време е 

учител в бесарабското село ........................................ . Ботев започва 

дейност за организиране на чета, става неин войвода. От Гюргево се 

качва с част от четата на кораба „..................................“. 

През .....................година е последният тежък бой и  след 

сражението куршум пронизва Ботев. Тази година честваме 

................... години от раждането му. На .......... юни всяка година в 

12.00 часа, българският народ почита паметта и звучат сирените в 

цяла България. 
 

L/0/1/2/3

/4/5/6/7/

8 

 

L/0/1/2/3

/4/5/6/7/

8 

 



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

си (3 аргумента) по цитираната мисъл на Васил Левски   

„Днешният век е век на свободата.“ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

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 

 

L/0/1/2/3 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1 
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