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Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите: 

 

Българската дружина се упражнявала не само да борави с оръжие, но и да преодолява 

различни препятствия. Един ден легионерите се събрали пред големия ров, който обграждал 

Белградската крепост. Един по един всички сe опитали да го прескочат, но малцина 

успели... 

–  Още един момък скача и свършваме! – рече един легионер. Раковски се обърна.  

 – А, Дяконът! 

Погледна го внимателно. Гол до кръста, изгорял от слънцето, русият младеж имаше 

силни, стройни рамене. Той приклекна леко, после силно се затича напред. Раковски не 

снемаше очи от него. Той забеляза как Васил отскочи половин метър пред рова – жалко, 

мина му през ум, няма да успее! – но видя смаян как силното тяло на младежа, като да беше 

стрела, излетяла от лък, се издигна високо, прелетя бездната и кацна оттатък, върху самия 

връх на високия насип, който се намираше на метър разстояние от рова. 

– Но това ... това е левски скок! – викна възторжено Раковски. 

Неудържими гласове изпратиха думите му: „Левски скок! Левски!“ 

 Мнозина други го наобиколиха и стискаха ръцете му. Непосредствени в чувствата, 

те се трогваха и дълбоко изживяваха всяка изключителна проява на сила и ловкост. 

       – Василе! – чу се оживеният глас на Македонски. – Заобиколи през моста! 

Раковски те вика! 

Но Васил не мислеше да заобикаля. Тъй както беше на върха на насипа, той отстрани 

Караджата, засили се, колкото позволяваше мястото, и скочи. Мускулите на краката му го 

изхвърлиха високо, той издаде главата си напред, както толкова пъти се беше упражнявал, 

запази стремителното си движение и леко като пружина стъпи на отсрещната страна. 

– Ето пак!... 

Насреща му бързаше Раковски. 

– Васил Левски! – каза той топло и гласът му тръпнеше от вълнение. – И в 

битките, и тук – си заслужи това име! 
                                                                          Из „Първата българска легия“ от Стефан Дичев 

Непознати думи: 

легионер – участник в Легията на Раковски (военен отряд от български доброволци, формиран в Белград,  

Сърбия, през 1862 г.);  

ров – изкоп, яма, трап 

№ Тестови задачи Точки Точки 

1. Съгласни ли сте със следните твърдения? Заградете с Да или Не 

срещу всяко от тях: 

А) Левски има стойни и силни крака.                                         Да/Не 

 

Б) Васил отскача  от един метър пред рова.                               Да/Не 

 

В) Македонски подканва Левски да скочи.                                Да/Не 

 

Г) Дяконът е заслужил името си благодарение на своя скок.  Да/Не                                                                                                    

 

Д) Всички наоколо са възхитени от скока.                                 Да/Не 

L/0/1/2/3

/4/5 

L/0/1/2/3

/4/5 



2. Тълкувайте с по 1 изречение или израз смисъла на следните 

фрагменти от текста: 

 

1. Раковски не снемаше очи от него – _________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Мина му през ум – _______________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. Гласът му тръпне от вълнение – _________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

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 

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

- И в битките, и тук – си заслужи това име! 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

L/0/1  

 

L/0/1  

 

L/0/1 

L/0/1  

 

L/0/1  

 

L/0/1 

4. Към кой тип се отнася текстът? Подчертайте верния отговор. 

 

А. Повествование                               

Б. Описание  

В. Разсъждение  

Г. Повествование и описание                                        

L/0/1 L/0/1 

5. Озаглавете текста. 

_________________________________________________________ 

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

6. Кои от тропите са употребени в текста? Запишете по един пример 

в съответните редове.  

 

Сравнение _____________________________________________ 

 

Метафора ______________________________________________ 

 

Епитет  ________________________________________________ 

 

 

 

 

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



7. Характеризирайте Левски с 3-4 изречения, като назовете и  

аргументирате 3 негови черти, проявени в текста.  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

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. А) Подберете и запишете към посочените думи по един антоним от 

текста: 

облечен –  ____________________________________ 

плитък –  ______________________________________ 

мнозина –____________________________________ 

ниско –______________________________________ 

тъжно –______________________________________ 

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

текста: 

тренира –_____________________________________ 

открива –  ____________________________________ 

учуден –   ____________________________________ 

не смяташе – ____________________________________  

съхрани –  __________________________________ 

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 

9. Съставете и запишете 3 изречения, като употребите думата 

«висок» в различни значения /можете да променяте формата на 

думата по 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 



___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. Срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, 

поставени в скоби. 

 

А) Членна форма 

(Пожарникар) __________________ ми каза, че (огън) ___________ е 

запален от (човек)________________ , който е хвърлил горяща цигара. 

 

Б) Местоимения  

На (кой / кого) _____________ трябва да предам пратката.  

Страхувах се да не срещна (някой / някого) ________________ . 

(Аз / На мене) _____________ много ми се иска да започна да тренирам 

бойни изкуства. 

L/0/1/2/3  

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3 

 

 

L/0/1/2/3  

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препишете изречението, като поправите правописните и 

пунктуационните грешки. 

 

 Внародната обредна и лечебна практика водата заема много голямо 

място. Без вуда на трапезата на Бъдни Вечар Гергьов ден и Спасов ден 

не се кади. Особенна магическа сила притежава мълчаната вуда, 

загребана наведнъж, и донесена от момиче със живи родители. 

                                    По „Българска народна митология“, Иваничка Георгиева 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

L/0/1/2/3

/4/5/6/7/

8/9/10/ 

11 

 

L/0/1/2/3

/4/5/5/6/

7/8/9/10/

11 

12. Прочетете изречението и запишете верните твърдения от 

дадените в скобите. 

Мускулите на краката му го изхвърлиха високо, той издаде 

главата си напред, както толкова пъти се бе упражнявал, запази 

стремителното си движение и леко като пружина стъпи на 

отсрещната страна. 

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 



13. Определете кои от изредените долу времена се срещат в 

текста, като запишете по един пример в съответните редове. 

 

Сегашно - _______________________________________________ 

Минало свършено време - _________________________________ 

Минало несвършено време - _______________________________ 

Бъдеще време - ___________________________________________ 

Минало неопределено време - ______________________________ 

 

L0/1/2/3/

4/5 

 

 

 

L0/1/2/3/

4/5 

 

 

14. Трансформирайте изреченията в сегашно време изявително 

наклонение: 

Въпреки бедността, в което изпаднало семейството му, Васил Кунчев 

искал да продължи образованието си. Приел да стане послушник на 

вуйчо си. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

L/0/1/2/3 

 

L/0/1 

 

L/0/1/2/3 

 

L/0/1 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишете следното изречение, като преобразувате пряката реч в 

косвена: 

 

 - Момче! Дръж хубаво бръснача, че ще ме порежеш! - изгълча строго 

Левски на момчето.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

L/0/1/2/3 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1/2/3 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

16. Запишете от кои произведения са следните цитати, думи, откъси: 

 

А) “Скрий се, синко, сега в гората, може да те види някой. Тая нощ, 

чакай ме, навъртай се, тука пак да те намеря...” 

                                               ( __________________________________) 

Б) “Левски глас / вика нас, 

       Турски глас / бяга от нас.“   

                                              ( ___________________________________) 

В) „Настане вечер, месец изгрее, // звезди обсипят свода небесен, 

      гора зашуми, вятър повее, //  Балканът пее хайдушка песен.” 

                                             (___________________________________) 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3  

 



17. Посочете жанровете на следните произведения: 

 

 „Изворът на Белоногата“- ___________________________________  

„Ангелинка“ - ______________________________________________ 

„Занаят – златни ръце“ - ______________________________________ 

„Опълченците на Шипка“  - __________________________________ 

„Юноша“ - ________________________________________________ 

„Под игото“ - ______________________________________________ 

L/0/1/2/3

/4/5/6 

L/0/1/2/3

/4/5/6 

18. Свържете правилно авторите с техните творби: 

Христо Ботев                                  „Бежанци“ 

Елин Пелин                                     „До Чикаго и назад“  

Алеко Константинов                      „Май“  

Иван Вазов                                      „Моята молитва“  

Йордан Йовков                               „Другоселец“  

Пейо Яворов                                   „На оня свят“ 

Мишо Хаджийски                          „Немили - недраги“                                           

L/0/1/2/3

/4/5/6/7 

 

 

 

L/0/1/2/3

/4/5/6/7 

19. Попълнете празните места в изречението: 

_____________ е зимен обред, по време на който 

______________________ обикалят селото и ___________ 

обредни песни. Те ____________________ във всеки двор, 

_______________ здраве, плодородие и щастие. Всяка стопанка им 

подарява _____________________ . Младежите се наричат 

____________. 

L/0/1/2/3

/4/5/6/7 

 

L/0/1/2/3

/4/5/6/7 

 

 

20. В кратък текст от 6-7 изречения тълкувайте аргументирано  (3 

аргумента)  мисълта на Апостола на българската свобода:  

„Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само себе 

си". 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

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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