
СХЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕСТА №1, 12 КЛАС, 

 

РЕАЛЕН ПРОФИЛ, 2020 

 

№ Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на 

оценявато 

1. Отговори с ДА 

или НЕ според 

текста. 

 

А) ДА 

Б) ДА 

В) НЕ 

Г) НЕ 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки 

един правилен 

отговор. 

2. Тълкувай   

смисъла на 

изреченията и 

изразите от 

текста: 

А) Душата му се бъхтеше от мъка – чувстваше 

се виновен, потиснат. 

Б) Заниза се в душата му керванът на 

младите години – спомни младостта си. 

(Варианти) 

 

L/0/1/2 

по 1 точка за 

всеки адекватен 

отговор.  

L/0/1/2                        

по 1 точка, ако 

няма правописни 

 грешки.  
 

3. Загради буквата 

на верния 

отговор. Към кой 

тип се отнася 

текстът? 

Б. повествование 

 

L/0/1 

1 точка за 

правилно заграден 

отговор. 

4. Кои от тропите са 

употребени в 

текста? Запиши 

по един пример в 

съответните 

редове.  

Сравнение: слънцето като око напълнено със 

сълзи.  

Метафора: Заниза се в душата му керванът на 

младите години; шумата на дърветата капеше. 

Епитети: кроткия ден, бели стада, жълто поле.  

Хипербола: няма 

Варианти… 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всеки 

верен отговор. 

5. Озаглави текста, 

като назовеш 

темата му, и 

запиши 

заглавието. 

Майчина клетва 

Господарят на Вавилония   

 

Варианти… 

L/0/1/2                     

2 точки, ако 

заглавието отразява 

темата на текста.  

1 точка, ако 

заглавието назовава 

главния герой. 



6. Открий в текста и 

запиши по един 

синоним към 

всяка дадена 

дума. 

 

Проклятие - клетва 

Страдание - мъка 

Шапка - калпак 

Цар – владетел, господар 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки 

верен синоним. 

7. Характеризирай   

господаря на 

Вавилония с 3-4 

изречения, като 

назовеш и 

аргументираш 3 

негови черти, 

проявени в текста. 

Егоистичен  

Равнодушен 

Неблагодарен 

Потиснат 

Разкаял се 

 

(Варианти)  

L/0/1 

1 точка за добре 

изграден текст.  

L/0/1/2/3  

3 точки за пълната 

и точна 

характеристика, 

назовават се не по-

малко от 3 черти и 

се аргументират.  

2 точки, ако  

назовават се не по-

малко от 3 черти, 

но не се 

аргументират.  

1 точка, ако не е 

анализ, а само 

преразказ по 

текста, т.е. не се 

формулират 

характерните 

черти.  

L/0/1  

1 точка за правопис 

(ако правописните 

грешки не са 

повече от 3).  

L/0/1  

1 точка, ако 

пунктуационните 

грешки не са 

повече от 2. 

8. Състави и запиши 

3 /три/ изречения, 

като употребиш 

думата „Живот” в 

1. Биологична форма на съществуване и 

движение на материята, възникнала на 

определен етап от нейното развитие. Произход 

на живота. 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за всяко 

едно правилно 

значение.  

 



различни 

значения /можеш 

да промениш 

формата на 

думата – род и 

число. 

2. Физиологическо съществуване на живите 

организми. Животът му е в опасност. 3. 

Съществуването на жив организъм от раждането 

до определен момент или до смъртта. Животът 

ми досега беше хубав. Има дълъг живот. 

4. Прен. Съществуване или време на 

съществуване на нещо; трайност. Животът на 

една картина. Животът на една кола. Тази 

метална част има дълъг живот. 

5. Дейност на човека в определена 

област. Духовен живот. Политически живот. 

Семеен живот. Начин на живот. Заседнал 

живот. Светски живот. 

6. Реалният свят на човека. Приложение в 

живота. Животът ще го научи. Сблъсквам се с 

живота. 

7. Прен. Оживление; проява на деятелност, 

дейност. Къщата се изпълни с живот. Отдавна 

в сградата нямаше живот. 

• Да е живот и здраве. Да сме живи и здрави. 

• Борба на живот и смърт. Ожесточена борба. 

• До живот. Докато съм жив. 

• Вземам живота (на някого). Убивам. 

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. 

 

9. Запиши следните 

съществителни 

имена: ковчег, 

господар, син. 

А) ковчези, господари, синове. 

Б) три ковчега, трима господари, трима синове 

(трима сина). 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

вярно съгласуване. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

вярно съгласуване. 

10. Трансформирай и 

запиши това 

изречение без 

пряка реч.   

Владетелят на Вавилония отвърна, че не може 

да дойде, защото неговите войници са научени 

да се бият само когато са настанени върху 

гърбовете на големите слонове. 

L/0/1                        

1 точка за вярна 

трансформация на 

местоимението. 

L/0/1                        

1 точка за вярна 

трансформация на 

глаголите           

L/0/1                        

1 точка за вярно 

пунктуационно 

оформяне на 

изречението. 



11. Срещу 

съответната буква 

запишете 

правилните 

форми на думите, 

поставени в скоби.  

А) Членуване 

Директорът на Историческия музей не се 

съмняваше в лоялността и професионализма    

на своите служители. 

Б) учтива форма 

Господине, бихте ли позволили на майката с 

детето да мине, без да чака? Госпожице, ако сте 

убедена в правотата си, бихте ли заявили    

своята позиция пред всички? 

L/0/1/2/3/4/5/6/7 

по 1 точка за всяка 

правилно 

употребена форма 

на думата. 

12. 
Запиши текста 

като го 

трансформираш 

в преизказно 

наклонение. 

  

Същата нощ, когато месечината угаснала зад 

един облак, седем камили, натоварени с тежък 

товар, излезли от Вавилон и се упътили през 

пустинята към морския бряг. Върху един голям 

кораб камилите и техният водач плувнали по 

моретата и подир два месеца път слезли на 

тракийския бряг. 

L/0/1/2/34/5 

по 1 точка за всяка 

правилно 

употребена форма 

на глагола. 

13. Препиши 

изречението, като 

поправиш 

правописните и 

пунктуационните 

грешки. 

Научихме, че ти си станал голям човек и имаш 

толкОва войници, колкото зърна пясък има в 

пустинята.  

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

по 1 точка за всяка 

вярно поправена 

правописна и 

пунктуационна 

грешка. 

14. Прочети 

изречението и 

запиши верните 

твърдения от 

дадените в 

скобите.  

Сложно смесено и състои от пет прости 

изречения. 

L/0/1                        

1 точка за верен 

отговор. 

L/0/1                        

1 точка за верен 

отговор. 

15. 
Посочи кои 

глаголни времена 

има в този откъс: 

Б) Минало свършено, минало предварително, 

минало несвършено. 

L/0/1                        

1 точка за верен 

отговор. 

16. От коя творба е 

посоченият 

откъс? 

Г) „Под игото“ 

 

L/0/1                        

1 точка за верен 

отговор. 

17. Свържи със 

стрелки името на 

автора и периода 

на българската 

А) Христо Ботев - Възрожденската литература 

Б) Григорий Цамблак - Старобългарската 

литература             

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за верен 

отговор. 

 



литература: 

  

 

В) Пейо Яворов - Българската литература от       

Освобождението до Първата световна война. 

Г) Гео Милев - Българската литература между 

двете  световни войни.                                                          

18. Свържи със 

стрелки името на 

автора с 

названието на 

произведението 

му:  

Елисавета Багряна – «Потомка»                            

Иван Вазов - «Новото гробище над Сливница» 

Любен Каравелов - «Българи от старо време»                        

Пейо Яворов - «Градушка»                                     

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за верен 

отговор. 

 

19. Кой от посочените 

герои на Елин 

Пелин е убеден, че 

приказките са 

необходими в 

живота на хората? 

Г) Благолажът L/0/1 

1 точка за верен 

отговор. 

20. Състави текст 

разсъждение (5-7 

изречения), в 

който да изразиш 

аргументирано 

мнението си /3 

аргумента/ 

относно думите на 

вавилонския 

господар: «Не 

забравяй никога 

майката и 

родината си!»       

 

 

 

 

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 за 

правопис, ако 

грешките не са 

повече от 3.  

L/0/1  

1 точка за 

пунктуация, ако 

грешките не са 

повече от 2. 

 

 


