
Схема на оценяването към теста №2, реален профил, 2020 

№ 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 значението 

на изразите от текста.   

Почва да тръпне в очакване  

– започва да очаква 

напрегнато. 

«Своите хора» - чичо, 

воловете и кучето Марчо 

Гръмотевичния си товар – 

дъжд с гръм и мълнии. 

(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 не е 

синоним  на думата 

*казвам? 

г) зяпам    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. 

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 (занятия). 

5. Загради буквата на 

верния отговор. Към 

кой тип се отнася 

текстът?  

В. повествование и описание L/0/1 

1 точка – за верен отговор. 

6. Озаглави текста, като 

назовеш темата му, и 

запиши заглавието.  

 

Детските представи за война 

Страшната дума 

Изпращане на «своите хора» 

и др.  

 

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. От подчертаните в 

текста изрази 

препиши само тези, 

които са с преносно 

значение. 

селцето настръхва,  

си има бели чорапчета, облаци  

клекнат горе, облаците 

изтърсват гръмотевичния си 

товар. 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки 

правилно избран израз. 

8. Състави и запиши 3 

изречения, като 

употребиш думата 

«чужд» в различни 

значения/можеш да 

промениш формата 

на думата – род и 

1. Който принадлежи на друг, 

не собствен. Заглеждам се по 

чужди жени. Чужда дреха. 

Пиша под чуждо име. 

2. Който произхожда от друга 

страна; чуждестранен. Имам 

малко чужди пари. Чужди 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за всяко едно 

значение на думата «чужд» 

L /0/1 

1 точка за добре построени 

изречения (при условие, че 

са дадени 3 значения на 



число. 

 

думи. 

3. Който не е познат; далечен, 

непривичен. Чужда 

обстановка. 

4. Който идва от друго място; 

външен. Чужд човек. Чуждо 

влияние. 

5. Който няма общност, 

близост с нещо, не притежава 

в ни най-малка степен някакво 

качество. Чужд на омразата. 

Чужд на семейството ни. 

• Оставам/остана чужд (на 

нещо). Не се интересувам, не 

участвам 

думата). 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за всяко 

изречение без правописни и 

пунктуационни грешки. 

 

9. Препиши това 

изречение, 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 

правилно употребен 

пунктуационен знак. 

10. Прочети изречението 

и запиши верните 

твърдения от 

дадените в скоби: 

 

Това изречение е сложно 

смесено и се състои от осем 

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 

по 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. Запиши следното 

изречение в 

преизказно 

наклонение: 

Чичо също се стягал. 

Запрягал биволите. За кой ли 

път вече оглеждал всяка част 

на колата, и накрая казвал на 

дядо, че всичко било наред.  

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

по 1 точка за всяка правилно 

трансформирана глаголна 

форма. 

13. Редактирай текста на 

ученическия преразказ: 

 

Цял керван сЕ сЪбира от 

селото и поема през баирА. 

ДворЪТ ни е пуст и празен.  

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяка правилно 

редактирана грешка. 

14. Загради буквата на 

верния отговор:  

В. ода L/0/1 

1 точка за верен отговор. 

15. Назови по един автор 

от следните периоди 

на историята на 

българската 

литература. 

 

Възрожденска литература: 

Паисий Хилендарски, Петко 

Славейков, Добри Чинтулов, 

Любен Каравелов, Христо 

Ботев и др. 

Българска литература 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяко име на 

автора, правилно съотнесено 

със периода на българската 

литература. 



между двете световни войни: 

Хр.Смирненски, Гео Милев, 

Йордан Йовков, Е.Багряна, др. 

16. Съедини със стрелки 

автора и заглавието 

на творбата. 

 

Елин Пелин – «Гераците» 

Петко Славейков – «Изворът 

на Белоногата» 

Димитър Талев – «Железният 

светилник» 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за всяко вярно 

съответствие. 

17. Подчертай тези 

имена, които имат 

отношение към 

творбите на Йордан 

Йовков. 

Индже, Рада, Албена, 

Моканина 

 

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 

семейството, като 

посочиш и автора. 

Елин Пелин «Гераците» 

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. Подчертай сред 

следните бесарабски 

български автори 

имената на поетите: 

Да са подчертани: 

Михаил Бъчваров, Петър 

Бурлак-Вълканов, Георги 

Барбаров, Димитър Пейчев.   

 

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 това, може ли да 

се разрешава кучето 

свободно да играе с 

децата.   

 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. 

 


