
Схема на оценяването към теста №1, хуманитарен профил, 2020 

N 

П /п 

Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на оценяването 

1. Отговори с ДА или 

НЕ на следните 

въпроси:      

А) Не 

Б) Не 

В) Да     

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всеки един 

правилен отговор.  

2. Тълкувай с едно 

изречение 

контекстуалното 

значението на 

изразите и думите от 

текста.   

 

 

Омотания път – за пътя, 

който се извива, лъкатуши, 

кривуличи. 

«Своите хора» - чичо, 

воловете и кучето Марчо. 

хайдук – разбойник, бандит, 

крадец.  

варианти 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко вярно 

тълкуване.   

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко добре 

формулирано тълкуване. 

3. Загради буквата на 

верния отговор: 

Коя от думите е 

синоним на 

фразеологичния израз 

*отваряй очите? 

б) внимавай  L/0/1 

1 точка за правилен 

отговор. 

4. Продължи 

изречението, като 

изредиш всички 

любими игри и 

занятия на селските 

деца в същата 

последователност 

както те се 

споменават в текста:   

 

 

Селските деца обичат 

хубави пищялки, шейни, да се 

надбягват, да се борят, да 

играят на прескочикобила, да 

ловят риба, да яздят биволи, 

да играят с кучета. 

 

варианти 

L/0/1/2/3/4 

4 точки – ако са изредени 

8-7 игри и занятия 

3 точки – ако са изредени 

5-6 игри и занятия 

2 точки – ако са изредени 

3-4 игри и занятия 

1 точка – ако се изредени 

1- 2 игри и занятия. 

L/0/1 

1 точка, ако няма грешки 

при граматически 

съгласувания.    

5. Открий в текста и 

препиши изречението, 

в което се изразява 

основната мисъл на 

този текст. 

Кога човек не е бил на война, 

всякак може да си я 

представи! 

L/0/2 

2 точки за вярно откритото 

изречение. 

 

6. Озаглави текста, като 

назовеш темата му, и 

запиши заглавието. 

 

Детските представи за война 

Страшната дума 

Изпращане на «своите хора» 

 

варианти  

 

L/0/1/2 

2 точки, ако заглавието 

отразява основната мисъл 

или темата на текста; 

1 точки, ако заглавието 

отразява главните 

действуващи лица;  

0 точки, ако заглавието не 

съответства на текста.   

7. Състави и запиши 3 

изречения, като 

употребиш думата 

«студен» в различни 

1. Който е с ниска 

температура; хладен, леден, 

мразовит. Студена храна. 

Студени ръце. 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за всяко едно 

правилно значение на 

думата «cтуден». 



значения/ можеш да 

промениш формата 

на думата – род и 

число. 

 

2. Прен. Безчувствен, 

безстрастен, 

апатичен. Студена жена. 

3. Прен. Строг, суров, 

неприветлив. Студен поглед. 

Студени очи. 

4. Който се осъществява, без 

да се загрява. Студено 

гладене. 

5. Прен. За цвят – който не е 

ярък, искрящ, топъл. Картина 

със студени цветове. 

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. 

8. От подчертаните в 

текста изрази 

препиши само тези, 

които са метафори. 

 

селцето настръхва, на лапите 

си има бели чорапчета,   

облаци клекнат горе,  

облаците изтърсят 

гръмотевичния си товар. 

L/0/1/2/3/4 

по1 точка за всеки 

правилно избран израз. 

9. Препиши 

изречението, като го 

оформиш 

пунктуационно. 

«С Марчо ми е спокойно – 

казва чичо, – все едно, че 

имам човек със себе си». 

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

по 1 точка за всеки 

правилното употребен 

пунктуационен знак. 

10. Прочети изречението 

и запиши верните 

твърдения от 

дадените в скоби: 

 

Това изречение е сложно 

смесено и се състои от седем 

прости изречения. 

 

L/0/1 

1 точка за правилно 

подбрано твърдение. 

L/0/1 

1 точка за правилно 

подбрано твърдение. 

11. Трансформирай 

пряката реч в 

косвена. 

Чичо казва на дядо, че ще 

вземе и Марчо, защото с 

Марчо ще му е спокойно, все 

едно, че има човек със себе си. 

 

L/0/1/2 

1 точка за вярна 

трансформация на   

глаголните форми. 

L/0/1 

1 точка за вярна 

трансформация на  

местоименната форма 

L/0/1 

1 точка за адекватна 

причинна връзка (защото, 

тъй като, др.).  

12. Трансформирай и 

запиши следното 

изречение в минало 

свършено време: 

 

Чичо също се стегна. 

Запрегна биволите. За кой ли 

път вече огледа всяка част на 

колата, и накрая каза на дядо, 

че всичко е наред. 

 

L/0/1/2/34 

по 1 точка за всяка 

правилно трансформирана 

глаголна форма. 

L/0/1 

1 точка, ако изразът 

«всичко е наред» не се 

трансформира в минало 

свършено време. 

13. Редактирай 

граматическите 

грешки в дадения 

текст: 

Цял керван се събира от 

селцето и поема през баира. 

Дворът ни е пуст и празен. А 

керванът скрибуца по 

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

по 1 точка за всяка 

правилно редактирана 

грешка. 



 омотания път. Гледаме кучето 

как подскача по баира, иска да 

разгледа спокойно ли е всичко 

пред кервана. Рунтавата му 

опашка се развява, но и тя 

изчезва зад баира.  

14. Напиши препоръка (3 

изречения) как може 

да се избегнат 

подобни грешки, като 

тези, които са 

допуснати в текста от 

задача 13.  

 

 

За да членуваш правилно 

съществителното име от 

мъжки род, трябва да уточниш 

каква синтактична роля 

изпълнява то. Ако е подлог – 

трябва да се членува с пълен 

член, ако не е подлог – с 

кратък член. 

 

 

L/0/1/2 

1 точка за правилно  

формулиран тип грешки. 

1 точка за знанието на 

правилото за членуване на 

съществителните имена от 

мъжки род. 

L/0/1 

1 точка за добре изграден и 

ориентиран в речевата 

ситуация текст на 

препоръка, съвет. 

L/0/1 

1 точка, ако правописни и 

пунктуационни грешки не 

са повече от 2. 

15. Назови по един автор 

от следните периоди 

на историята на 

българската 

литература. 

 

Старобългарска литература: 

Черноризец Храбър, 

Константин Преславски, Йоан 

Екзарх и др. 

Възрожденска литература: 

Паисий Хилендарски, Петко 

Славейков, Добри Чинтулов, 

Любен Каравелов, Христо 

Ботев и др. 

Българска литература след 

Освобождението: Иван Вазов, 

Захари Стоянов, Елин Пелин, 

П.Яворов, Пенчо Славейков, 

Алеко Константинов и др. 

Българска литература 

между двете световни войни: 

Хр.Смирненски, Гео Милев, 

Йордан Йовков, Е.Багряна,др. 

L/0/1/2/3/4  

по 1 точка за всяко име на 

автора, правилно 

съотнесено с периода на 

българската литература. 

16. Съедини със стрелки 

автора и заглавието 

на творбата. 

 

Вазов – «Една българка» 

Яворов – «Градушка» 

Талев–«Железният светилник» 

Ботев – «Хаджи Димитър» 

L/0/1/2/3/4  

по 1 точка за всяко вярно 

съответствие. 

17. Подчертай тези 

имена, които имат 

отношение към 

повестта «Немили-

недраги» от Иван 

Вазов: 

 

 

Бръчков, Странджата,   

Македонски, Баба Тонка.  

 

L/0/1/2/3/4   

по 1 точка за всяко 

правилно посочено име. 



18. Назови 3 заглавия на 

творби от 

българската 

литература, в които 

се разказва за 

животните, като 

посочиш и автора. 

 

Елин Пелин «На браздата» 

Йордан Йовков 

«Другоселецът» 

Йордан Йовков «По-малката 

сестра» 

Йордан Радичков «Марчо» 

Иван Вазов «Под игото» 

Димитър Талев «Железният 

светилник»            варианти 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за всяко вярно 

посочено заглавие. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всеки вярно 

посочен автор. 

19. Избери сред следните 

имена и подчертай 

имената на 

бесарабските 

български поети: 

Да са подчертани имената на: 

Михаил Бъчваров, Георги 

Барбаров, Димитър Пейчев, 

Таня Танасова. 

 

L/0/1/2/3/4  

по 1 точка за всяко вярно 

подчертано име на 

бесарабския български 

поет. 

20. Състави свой текст от 

5-7 изречения, в който 

да споделиш своето 

аргументирано (3 

аргумента) отношение 

към разказвача от 

този текст, като го 

характеризираш 

какъв е по възраст, 

пол, характер, кои са 

любимите му занятия. 

 L/0/1/2 

2 точки за умението да 

характеризира точно: 

назовава качество и го 

доказва с примери от 

текста.   

1 точка, ако при 

характеристика се назовава 

черта на характера, но не се 

аргументира.  

L/0/1/2/3 

3 точки, ако назовават се 

не по-малко от 3 черти  

2 точки, ако назовават се 

не по-малко от 2 черти 

1 точка, ако назовава се 1 

черта. 

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 

1 точка за логично 

изграден текст 

разсъждение-описание 

L/0/1  

1 точка за добре свързан 

текст.  

L/0/1  

1 точка за правопис и 

пунктуация, ако грешките 

не са повече от 3.  

 


