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Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите: 

Когато Господ отнел на хората безсмъртието, им дал в замяна най-големия подарък – пратил 

им Свободата. Свободата била бездомница. Ходела от къща на къща и търсела кой да я приюти, за 

да я нахрани. Влизала тя усмихната във всяка къща и казвала: 

- Аз съм вашата награда и, ако ме нахраните, ще стана част от живота ви. 

Приемали я хората радушно и с надежда, но най-много три дни издържали присъствието й 

в къщата си. 

…На едно място Свободата видяла много деца. Влязла в къщата им. Те седели като 

препарирани – чистички и спретнати около масата. Очичките им били тъжни. На другия ден 

Свободата ги научила на най-забавната игра - да скачат с всичка сила в локвите. Къщата им за 

първи път се огласила от безгрижен детски смях. Видял бащата светналите детски очи и мръсните 

детски дрехи и изгонил Свободата от къщата си, защото му разваляла така трудно установените 

ред и дисциплина. В друга къща я поканили. Там живеели двама влюбени. Но и оттам бързо я 

изгонили, защото си позволила да се намеси в спора им и да им каже, че чувството за собственост 

и ревността ще убият любовта им. На следващата порта почукала. Там живеели двама отдавна 

разлюбени. И те я изгонили, защото се осмелила да им подскаже, че са свободни да се разделят, без 

да се интересуват какво ще кажат хората. 

Изгонили я от още много къщи, защото се опитала да намекне на една жена, че не е нужно 

да търпи мъжа си, който пие и я бие; на един мъж – че не е длъжен да търпи жена си, която 

лицемерно и с интриги го манипулира; на едни родители – че не могат да продължават да 

контролират вече отдавна порасналите си деца; на едни управници – за това, че им подсказала да 

слушат хората, а не само собственото си алчно его; на слугите – че не са длъжни да търпят да бъдат 

тъпкани и могат да рискуват и да поемат отговорността да я прегърнат. 

Отвсякъде я гонели. Като кукувица била свободата. И подобно на кукувичката в 

часовника отмервала времето – времето на израстване. И разбрала, че хората много се страхуват да 

пораснат, защото това ги приближава към смъртта. Но от този страх не можели и да живеят. 

„Аз съм запленен от теб“, „В плен съм на…“- чувала Свободата от хорските усти и 

виждала, че хората го казват с огромно щастие. Те всъщност обичали да са пленници. Разбрала, че 

тя е най-желаният и най-плашещ Божи дар за хората, които не осъзнават, че никой никому не може 

да даде свобода, ако той сам не си я разреши. 

Тогава Свободата решила да повика на помощ Любовта, защото Любовта била антиподът 

на страха. Само тези, които обикнали себе си, можели да пуснат и Свободата в живота си. Те 

живеели дълго.  Тези, които не успявали да обикнат себе си, не успявали да пуснат и Свободата в 

живота си. Нито да заобичат другите. Те живеели кратко, независимо от броя на годините си. 

                                                                по „Приказки за пораснали деца“, Мадлен Алгафари 



№ Тестови задачи Точки Точки 

1. Отговорете с ДА или НЕ според текста:  

А. Свободата тръгнала да търси своето щастие.                     ДА/НЕ  

Б. Хората не желаят да живеят със Свободата, защото им разваля 

спокойствието.                                                                           ДА/НЕ  

В. Чувството за собственост убива любовта                           ДА/НЕ.                                               

Г. Свободата се опитвала да учи хората как да живеят.        ДА/НЕ                                                                                                     

Д. Където имало страх, имало и свобода.                                ДА/НЕ  

L/0/1/2/3/

4/5  

 

L/0/1/2/3

/4/5  

 

2. Запишете контекстови синоними на подчертаните 

словосъчетания от текста.  

 

Те седели като препарирани _______________________________ 

светналите детски очи ____________________________________ 

да поемат отговорността __________________________________ 

Като кукувица била свободата _____________________________ 
 

L/0/1/2/3/

4 

 

L/0/1/2/3

/4 

 

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

 

А) Защо Свободата искала да промени мисленето на хората? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Б) Защо хората не се опитат да променят нещо в себе си?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

L/0/1/2 

  

L/0/1  

 

L/0/1 

 

L/0/1 

  

 

L/0/1/2 

  

L/0/1  

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

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

текстът:  

A. Повествование и описание  

Б. Разсъждение и повествование  

В. Разсъждение и описание  

Г. Повествование  

L/0/1 L/0/1 



5. Открийте в текста и запишете по един пример на:  

Метафора - _______________________________________________  

Епитет - __________________________________________________  

Сравнение - ______________________________________________ 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3  

 

6. Тълкувайте значението на следните изрази с едно изречение.  

 

Ваша награда съм - ________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Обичали да са пленници - _________________________________ 

__________________________________________________________ 

Свободата е антипод - _____________________________________ 

__________________________________________________________ 

Манипулира с интриги - __________________________________ 

__________________________________________________________ 

Алчно его - ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

L/0/1/2/3/

4/5  

 

 

 

 

L/0/1/2/3

/4/5  

 

 

 

 

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

заглавието. 

 

__________________________________________________________ 

  

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

8. Коментирайте с 2-3 изречения как разбирате смисъла на 

това твърдение от текста.  

- Аз съм вашата награда и ако ме нахраните, ще стана част 

от живота ви. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

L/0/1  

 

L/0/1  

 

L/0/1  

 

L/0/1  

L/0/1  

 

L/0/1  

 

L/0/1  

 

L/0/1  



9. Запишете следните съществителни:  

                                                     физик, слънце, кожух, крал 

А) в множествено число  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Б) в съчетание с числителното 4: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

L/0/1/2/3/

4 

 

 

 

 

L/0/1/2/3/

4  

L/0/1/2/3

/4 

 

 

 

 

L/0/1/2/3

/4 

10. Съставете и запишете 3 изречения, като употребите думата 

«свободен» 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 

11. Резюмирайте информацията от текста и запишете с 2-3 

изречения своето аргументирано мнение по въпроса:  Защо 

Свободата смята, че ревността убива любовта? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

L/0/3  

 

L/0/1  

 

L/0/1 

  

L/0/1 

  

 

L/0/3  

 

L/0/1  

 

L/0/1 

  

L/0/1 

  

 



12. Трансформирайте и запишете този текст в преизказно 

наклонение:  

 

     Все повече усилия са необходими на човек, за да остане на нивото, 

което останалите очакват от него. Стресът, страхът от неуспех 

пораждат неувереност, несигурност и самота, а стремежът към 

сигурност отключва процеса на бягството от свобода. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

L/0/1/2/3  

/4/5 

 

 

L/0/1/2/3  

/4/5 

 

13. Прочетете изречението и запишете верните твърдения от 

дадените в скобите:  

Свободата разбрала, че тя е най-желаният и най-плашещ Божи дар 

за хората, които не осъзнават, че никой никому не може да даде 

свобода, ако той сам не си я разреши. 

 

Това изречение е __________________________________ (сложно 

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

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

 

L/0/1/2 

 

 

 

L/0/1/2  

 

 

14. Съединете със стрелки фразеологизмите със значението им.  

 

Търся под дърво и камък                                 разочаровам се 

Без да ми мигне окото                                      изчезвам безследно  

 Дим да ме няма                                                веднага 

За нула време                                                    решително  

Пада ми в очите                                                навсякъде  

 

 

 
 

L/0/1/2/3/

4/5  

 

L/0/1/2/3

/4/5  

 



15. Препишете текста, като поправите правописните грешки.  

 

Писателя погледнал отворенните учи на притихналите във очакване 

ученици и се подсмихнал със престорена скромността. Всичко е 

много просто! Имам четери принципа които ревниво спазвам в всеки 

мои нов роман. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

L/0/1/2/34

/5/6/7/8/9/

10 

L/0/1/2/3

4/5/6/7/8

9/10 

16. Назовете по един писател от следните периоди на историята на 

българската литература  

Българска възрожденска литература __________________________  

Българска литература след Освобождението ____________________  

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

17. Подчертайте тези имена, които имат отношение към повестта 

„Немили-недраги“ от Иван Вазов:  

 

Рада Госпожина, чорбаджи Марко, Македонски, Бойчо Огнянов, 

Бръчков, Благолаж, Лазо, Странджата, отец Евтимий, Хаджият. 

 

L/0/1/2/3 

/4  

 

L/0/1/2/3 

/4  

 

18. Запишете към всеки цитат автора и названието на творбата.  

 

А. „Настане вечер, месец изгрее, 

      звезди обсипят свода небесен, 

      гора зашуми, вятър повее, 

      Балканът пее хайдушка песен.“ 

(_______________________________________________________)  

Б. „Къде си, вярна ти любов народна? 

     Къде блестиш ти, искра любородна?“ 

(_______________________________________________________) 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3  

 



 

В. „Ох, аз ще взема черния ти срам, 

       и той ще стане мойто вдъхновение, 

        и в светли звукове ще те предам 

        на бъдещото бодро поколение.“ 

(_______________________________________________________)  

19. Посочете авторите и жанровете на следните произведения: 

 

_______________ „Българи от старо време“- ___________________  

____________________„Хаджи Димитър“ - ____________________ 

______________________„Андрешко“  - _______________________ 

______________________ „Левски“ - __________________________ 

___________________ „Българи юнаци“ - _____________________ 

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 

 

20. Съставете текст разсъждение (8-9 изречения), в който да 

изразите аргументирано мнението си /3 аргумента/, 

отговаряйки на въпроса: „Какво за вас е 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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