
Схема на оценяването на теста, 10. клас,  

                                 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИКТБН – 2022 г. 
 

№П 

/п 

Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на 

оценяването 

1. Отговорете с ДА 

или НЕ според 

текста на 

следните въпроси: 

A.  НЕ     Б. НЕ     В.  ДА         Г. НЕ                   

 

L/0/1/2/3/4 
 

по 1 точка за 

всеки един 

правилен 

отговор. 

2. 
Заградете буквата 

на верния отговор. 

Към кой тип се 

отнася текстът? 

 

Г. Описание и повествование 

L/0/1 
 

1 точка за правилно 

избран отговор. 

3. Озаглавете текста, 

като назовете 

темата му, и 

запишете 

заглавието. 
 

  

 

Легенда за Божия мост 

 

(варианти) 

L/0/1/2 
 

2 точки, ако 

заглавието 

отразява темата 

и е добре 

формулирано.  

1 точка, ако 

заглавието е 

темата на текста. 

4. А) Подберете и 

запишете към 

посочените думи по 

един антоним от 

текста:  

 

 

 

Б)  Подберете и 

запишете към всяка 

дума по един 

синоним от текста: 

 
 

А) по един антоним  

Студен  – горещ 

Голям – малък 

Мокър  –  сух  

Омраза – любов 

Нагоре – надолу 

Б) по един синоним  

Чудо – феномен  

Поток  – извор 

Възхищение  – възторг 

Великолепен– разкошен  

Бездънен – дълбок 

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

по 1 точка за 

всеки един 

правилен 

отговор. 

 

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

 

по 1 точка за 

всеки един 

правилен 

отговор. 

5. Тълкувайте 

смисъла на 

изразите от текста 

чрез синонимен 

израз или едно 

изречение: 

 

В съзнанието изпъква една чудна 

природна даденост  – в съзнанието се 

откроява удивителна (прекрасна) природна 

даденост 

Ще се предават от поколение на 

поколение – ще се предава по наследство, от 

бащата на децата; по традиция, от по-

възрастните на по-младите. 

Неземна чудатост  – необичайна, 

изключителна, свръхестествена странност 

(необичайност) 

(варианти) 

L/0/1/2/3 
 

по 1 точка за всяко 

добре формулирано 

тълкуване. 

 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

адекватно тълкуване. 

 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

тълкуване без грешки. 

6. Защо мостът 

носи името на 
Въпреки даже на най-силните наводнения, 

L/0/1  
1 точка за адекватен 



твореца?  

Отговорете на 

въпроса с 1-2 

изречения. 

 

отнасяли всички останали мостове, този 

мост оставал невредим. Затова хората 

решили, че той е божие творение.  

(варианти) 

 

 

коментар. 

L/0/1  
1 точка за добре 

формулирано 

изречение. 

L/0/1  
1 точка за 

оригинален коментар. 

L/0/1 
1 точка при липса на  

грешки. 

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!  

Такъв чудесен мост е бил направен с голяма 

любов към хората от силни и добри ръце 

(дясна ръка) на християнски Бог. За лошо 

направената работа казват, че е направена с 

лява ръка.  

(варианти) 

 

 

L/0/1  
1 точка за адекватен 

коментар. 

L/0/1  
1 точка за добре 

формулирани 

изречения. 

L/0/1 
1 точка за 

оригинален коментар. 

 L/0/1 
1 точка при липса на 

грешки. 

8. Определете кои 

от изредените 

долу времена в 

изявително 

наклонение се 

срещат в текста. 

Запишете по 

един пример в 

съответните 

редове. 

Сегашно време – бликат, минават, 

започват, стига и др. 

Минало неопределено време - е срещала 

Минало свършено време - се създаде 

 Минало предварително време - НЯМА 

Бъдеще време - ще спомни и разказва, ще се 

предават. 

L/0/1/2/3 

 

по 1 точка за всеки 

правилно даден 

пример. 

L 0/1 

1 точка, ако не е 

даден пример за 

минало 

предварително 

време. 
9. Срещу 

съответната буква 

запишете 

правилните форми 

на думите, 

поставени в скоби. 

 

А) Членна форма 

Видях автобуса как потегли, но вече беше 

късно да се кача.  

 Площадът е пълен с хора, защото днес  е 

голям празник на града. 

Приятелят ми ме посрещна на летището с 

колата си и аз много се зарадвах, че се е 

сетил за мен.   

 

Б) Местоимения 

Майката на Мария ми подари много 

красива рокля за рождения ден. 

Мъжът не говореше с никого и това 

създаваше впечатление за високомерие, ала 

аз не бързах да го обвинявам в нищо, 

защото не го познавах.  

 

В) Учтива форма  

Госпожо Иванова, Вие сте отказали 

мястото в нашата фирма и аз бих искал да 

зная защо.  

Господине, мисля, че Вие не сте искрен с 

L/0/1/2/3/ 

по 1 точка за 

всеки един 

правилен отговор 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за 

всеки един 

правилен отговор. 

 

L/0/1/2 

за всяка вярно 

употребена форма. 

 



мен, затова прекратявам разговора ни.   

 

10. Препишете текста, 

като редактирате 

допуснатите 

правописни и 

пунктуационни 

грешки, както и 

грешките при 

членуване.  

Робот, създаден с помощТа на водещи 

автомобилни производители, ще следи 

кАкво е настроението на човекА зад 

волана. АпаратЪТ работи като навигатор, 

давайки информация за пътЯ до 

определена цел, но и сЪвети на 

шофЬорите.   

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

5/6/7/8по 1 

точка 

по 1 точка за 

всяка поправена 

грешка. 

 

  

11. Съставете и 

запишете 3 /три/ 

изречения, като 

употребите 

думата „игра” в 

различни 

значения 

/можете да 

промените 

формата на 

думата –  число/. 

Игра  

1.Занимание за развлечение и забавление. 

Детски игри. Игра на карти. 

2. Спортно занимание с определени 

правила. Игра на футбол. Знаете ли играта 

народна топка? 

3. Едно изиграване на спортно занимание. 

Хайде да изиграем една игра на тенис. 

4. Само мн. Спортни състезания по много 

видове спорт. Олимпийски игри. 

5. Комплект от предмети и съоръжения за 

занимание. Купих играта “Не се сърди, 

човече”. 

6. Театрално или филмово изпълнение. 

Играта на артистите е добра. 

7. Разг. Стъпки за танц и изпълнение на 

танц. Знаеш ли стъпките на Еленино хоро? 

8. Пренебр. Действия, замислени със свое 

развитие и цели (в политическите, в 

човешките отношения). Всички политици са 

замесени в някакви игри. 

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. 

 

12. Препишете 

изречението, като 

употребите 

глаголите в 

изявително 

наклонение:  

Такива наводнения ставаха и преди. 

Когато реката се разбунтува, отнася всичко 

по пътя си. Отнася всички мостове – 

дървени и други, които хората са 

изградили на нея. 

L/0/1/2/3/4/5 
за всяка вярно 

употребена форма 

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; 

 

Б)  Сравнение 

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 смесено и се 

състои от  четири прости изречения  

 

L/0/1 
 

1 точка за верен 

отговор. 

L/0/1 
 

1 точка за верен 

отговор. 



15. Преобразувайте 

пряката реч в 

косвена и запишете 

изречението.       
 

Автобусът зави и пред очите на 

екскурзиантите изникна висока църква. 

Екскурзоводката обясни, че това е храм-

паметникът «Свети Александър Невски». Той е 

най-голямата православна катедрала на 

Балканския полуостров. 

 

 

 

  

L/0/1/2 
 

1 точка за вярно 

употребен глагол. 

L/0/1 

1 точка, ако не е 

употребено 

местоимението. 

L/0/1 

1 точка за вярна 

пунктуация 

16. Назовете имена на 

двама български 

писатели или 

поети и 

произведенията 

им, в които 

основната тема са 

красотата и 

обичта:  

 

  Красота и обич:  

 Георги Караславов, Из романа „Снаха”; 

Елин Пелин „Кумови гости“; Йордан 

Йовков «Кошута»; Пейо Яворов «Две 

хубави очи», «Вълшебница»;  

други творби по темата 

 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяко 

вярно посочено име. 
 

L/0/1/2 
 

по 1 точка за 

правилно посочено 

произведение. 

 

17. Посочете автора и 

произведението на 

следните строфи: 

 

«- О, мой боже, правий боже! 

Не ти, що си в небесата, 

а ти, що си в мене, боже — 

мен в сърцето и в душата....»  

  Христо Ботев  «Моята молитва» 

 
«Да се завърнеш в бащината къща, 

когато вечерта смирено гасне 

и тихи пазви тиха нощ разгръща 

да приласкае скръбни и нещастни.!»  

Димчо Дебелянов «Да се завърнеш» 

 

«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.»  

Елин Пелин «По жътва» 

L/0/1/2/3 
 

по 1 точка за всяко 

вярно посочено име. 
 

L/0/1/2/3 
 

по 1 точка за 

правилно 

посочено 

произведение. 

18. За кого от авторите 

се отнася 

характеристиката:  
 

1. Министър на народното просвещение от 

1897 до 1899 г. - Иван Вазов 

2. Запален турист; посещава всемирните 

изложения в Прага, Париж и Чикаго.- 

Алеко Константинов 

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

модерна българска литература; наследява 

от баща си – също известен писател – 

интереса към фолклора. - Пенчо 

Славейков 

4. През 1871 г. издава първия си вестник – 

«Дума на българските емигранти». – 

Христо Ботев 

L/0/1/2/3/4 
 

по 1 точка за 

всяко вярно 

посочено име на 

автора. 

 

 



19. Напишете титлата и 

името на 

историческата 

личност: 

 

 

Златен век е наричан периодът на културен 

разцвет на българската държава при 

управлението на цар Симеон Велики  

 

L/0/1/2/ 
 2 точки, ако е 

посочена титлата и 

името. 

1 точка, ако е 

посочено само името 

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 

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 

пунктуационни 

те грешки не са 

повече от 2. 
 


