
Схема за оценяване на теста, 11. клас 

                                 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

                                РЕГИОНАЛНА ОЛИМПИАДА – 2023 г. 
 

№ Тестови задачи Отговори Оценяване 

1. Отговорете с ДА 

или НЕ според 

текста: 

 

А) НЕ Б) ДА      В) ДА  
 
Г) ДА Д) НЕ 

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

по 1 точка за всеки 

правилен отговор. 

2. Запишете 

контекстови 

синоними на 

подчертаните 

словосъчетания от 

текста.  

 

Те седели като препарирани – 

седели неподвижно; 

 светналите детски очи – в очите на 

децата се появила радост; 

да поемат отговорността – хората 

трябва сами да отговарят за 

постъпките си; 

Като кукувица била свободата – 

Свободата  била самотна и бездомна. 

 

L/0/1/2/3/4 

 

 по 1 точка за 

всеки  

вярно открит и 

записан 

контекстуален 

синоним.  

 
 

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?  

 А. Свободата смятала, че може да 

направи хората щастливи, ако те се 

освободят от своите 

скрупули/безспокойства. Според нея 

само свободният човек може да бъде 

истински щастлив. Свободният човек 

не се съобразява с хорските клюки, но 

уважава правото на свобода на 

другите. 

Б. Хората се страхуват от промените, 

те предпочитат своето макар и 

привидно спокойствие, не желаят да 

поемат отговорност за постъпките си, 

L/0/1/2  

по 1 точка за всеки 

добре формулиран 

отговор.  

L/0/1  

1 точка за 

способността да 

обобщава и да свива 

информацията.  

L/0/1  

1 точка, ако успява с 

едно-две изречения 

пълно да отговори на 

въпросите.  

L/0/1  



 не уважават нито себе си, нито 

заобикалящите ги. Предпочитат да 

останат в плен на своите зависимости, 

вместо да търсят решение на 

проблемите си. 

                           (варианти) 

 

  

1 точка, ако 

отговорите на 

въпросите са 

пунктуационно 

оформени без грешки. 

(при условие на 

изпълнената 

предишна точка).  

4. Заградете буквата 

на верния отговор. 

Към кой тип се 

отнася текстът:  

 

   

Б. Разсъждение и повествование  

 

L/0/1 

 

1 точка за верен 

отговор. 

5. Открийте в текста 

и запишете по един 

пример на  

 

 Метафора -  се огласила от 

безгрижен детски смях,  светналите 

детски очи,  да бъдат тъпкани; 

ревността ще убие любовта 

 Епитет  -  най-желаният, най-

плашещ;тъжни очи 

 Сравнение – като препарирани; като 

кукувица била свободата,  подобно на 

кукувичката в часовника. 

L/0/1/2/3 

 

по 1 точка за всеки 

верен отговор.  
 

6. Тълкувайте 

значението на 

следните изрази с 

едно изречение.  

 

Ваша награда съм – Свободният и 

щастливо изживян живот е истинска 

награда за човека. 

Обичали да са пленници – Хората не 

искали да поемат отговорност за 

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

 

 по 1 точка за всяко 

добре формулирано 

значение.  

 

L/0/1 



действията си и предпочитали друг да 

определя начина им на живот. 

Свободата е антипод на страха – 

Любовта е противоположност на 

страха. 

Манипулира с интриги – Внушава 

чрез клюки; служи си с лъжи за 

собствена изгода. 

Алчно его – Човек, който мисли само 

за себе си, за своята изгода; егоизъм. 

 1 точка, ако в 

текста няма 

правописни и 

пунктуационна 

грешки. 

 

 

 

  
 

7. Озаглавете текста, 

като назовете 

темата му, и 

запишете 

заглавието. 

 

        

              Свободата и хората 

L/0/1/2  

2 точки, ако 

заглавието отразява 

темата на текста.  

1 точка, ако текстът 

е озаглавен по 

името на  

героя. 
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. 

 

 Предлагането на храна на гост, дори 

ако той е случаен пътник, означава, 

че той е приет с радост. Затова 

Свободата, която е най-висшето 

благо за човека, иска да я нахранят, 

което означава, че  иска хората да я 

приемат като част от своята 

същност. Свободният човек може да 

се радва не само на красотата, но и 

на щастието на другите около него, 

той се стреми да направи 

заобикалящия го свят по-прекрасен.  

L/0/1  

1 точка за умение да 

обобщава.  

L/0/1  

1 точка за адекватен 

отговор.  

L/0/1  

1 точка эа добре 

свързан и логично 

построен текст.  

L/0/1  

1 точка, ако в текста 

няма правописни и 

пунктуационни 

грешки. 



                           (варианти) 

9. Запишете следните 

съществителни:  

физик, слънце, 

кожух, крал  

А) в множествено 

число  

Б) в съчетание с 

числителното 4: 

А) физици, слънца, кожуси, крале; 

Б) четирима физици, четири слънца, 

четири кожуха, четирима крале. 

 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно съгласуване.  

 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно съгласуване. 
 

10. Съставете и 

запишете 3 

изречения, като 

употребите думата 

«Свободен» в 

различни значения 

/можете да 

променяте 

формата на думата 

– род и число/. 

 

Свободно облекло, свободен дух, 

свободни ръце, свободен народ, 

свободна мисъл, свободно време, 

свободни места, свободна професия, 

вход свободен и други варианти.  

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). 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за 

всяко изречение 

без правописни и 

пунктуационни 

грешки.  
 

11. Резюмирайте 

информацията от 

текста и запишете 

с 2-3 изречения 

своето 

аргументирано 

мнение по 

въпроса:  Защо 

Свободата смята, 

че ревността убива 

любовта? 

Свободата означава, че никой човек 

не може да притежава друг човек. 

/Никой човек не може да предявява 

чувство за собственост спрямо друг 

човек. Ревността обаче е израз на 

претенции за собственост, а 

Свободата е израз на любовта. 

L/0/3  

3 точки за умение 

да обобщава, да 

резюмира.  

L/0/1  

1 точка за 

адекватен отговор.  

L/0/1  

1 точка эа добре 

свързан и логично 

построен текст.  

L/0/1  



1 точка, ако в 

текста няма 

правописни и 

пунктуационна 

грешки.  
 

 

12. Трансформирайте 

и запишете този 

текст в преизказно 

наклонение: 

Все повече усилия били необходими 

на човек, за да останел на нивото, 

което останалите очаквали от него. 

Стресът, страхът от неуспех 

пораждали неувереност, несигурност 

и самота, а стремежът към сигурност 

отключвал процеса на бягството от 

свобода. 

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

по 1 точка за 

всеки  правилно 

преобразуван 

глагол. 

 

13. Прочетете 

изречението и 

запишете верните 

твърдения от 

дадените в 

скобите: 

 

             

                   сложно съставно; 

                         пет 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяко 

вярно избрано 

твърдение.  
 

14. Съединете със 

стрелки 

фразеологизмите 

със значението им.  

 

Търся под дърво и камък -  навсякъде 

Без да ми мигне окото -   решително 

 Дим да мен яма -   изчезвам 

безследно 

За нула време  -   веднага 

Пада ми в очите   -   разочаровам се 

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

по 1 точка за верен 

отговор. 

 

15. Препишете текста, 

като поправите 

правописните 

грешки.  

Писателят погледнал отворените очи 

на притихналите в очакване ученици и 

се подсмихнал с престорена 

скромност. Всичко е много просто! 

L/0/1/2/34/5/6/7/89/10 

 

по 1 точка за всяка 

грешка. 



Имам четири принципа, които ревниво 

спазвам във всеки мой нов роман. 

16. Назовете по един 

писател от 

следните периоди 

на историята на 

българската 

литература.  

 

Българска възрожденска 

литература: Паисий Хилендарски, 

Софроний Врачански, Добри 

Чинтулов, П.Р.Славейков, Христо 

Ботев, Любен Каравелов и др.  

Българска литература след 

Освобождението: Иван Вазов, Алеко 

Константинов, Пенчо Славейков, 

Елин Пелин и др. 

L/0/1/2 

 

по 1 точка за верен 

отговор. 

17. Подчертайте тези 

имена, които имат 

отношение към 

повестта „Немили-

недраги“ от Иван 

Вазов:  

 

Македонски, Бръчков, Странджата, 

Хаджият. 

 

L/0/1/2/3/4  

по 1 точка за верен 

отговор. 

 

18. Запишете към 

всеки цитат автора 

и названието на 

творбата.  

 

А. Христо Ботев – „Хаджи Димитър“; 

Б. Добри Чинтулов – „Къде си, вярна 

ти любов народна?“; 

В. Иван Вазов – „Българският език“. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

име на автора. 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за вярна 

творба. 
19. Посочете 

авторите и 

жанровете на 

следните 

произведения: 

 

Повест - „Българи от старо време” – 

Любен  Каравелов; 

Балада - „Хаджи Димитър”  - Хр. 

Ботев; 

Разказ - „Андрешко” – Елин Пелин; 

Ода - „Левски” – Иван Вазов; 

Стихотворение - „Българи юнаци” – 

Добри Чинтулов. 

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

 

по 1 точка за верен 

отговор. 

 

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

 

по 1 точка за верен 

отговор. 



 

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  

2 точки, ако личната оценка структурира целия текст 

(формулира се като теза или пък като логичен извод).  

1 точка, ако е проявена своя 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.  
 


