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Препоръки за кандидатите: 

- Внимателно прочети заданията, предложени в теста. 
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ТЕСТОВЕ ЗА ТРЕНИРАНЕ





Прочети внимателно текста и отговори на въпросите: 

Умираше господарят на Вавилония, отиваше си управителят на приказния град 

Вавилон и душата му се бъхтеше от мъка. «Не забравяй никога майката и родината си!» - 

прошъпнаха напуканите му устни. В най-последния час пред очите му трепна едно равно, 

тихо, зелено поле. Люшнаха се звънци на бели стада.  

           — Къде сте, мои братя? Къде си и ти, майко?  

Болният се унесе. Заниза се в душата му керванът на младите години… Спомни си 

кроткия есенен ден, когато яхна младия си кон и потегли. Тракийското поле беше жълто, 

шумата на дърветата капеше, а слънцето, като око, напълнено със сълзи, едвам 

припичаше. Една стара жена, прехапала устни от мъка, държеше юздата на коня. Тази 

стара жена беше майка му. Владетелят на Вавилония въздъхна. Изведнъж нова картина 

оживя пред очите му. Веднъж в двореца му влезе странен човек — с овчи калпак, с 

цървули на краката, червен пояс и лице, почерняло от горещия пустинен вятър. Той беше 

дошъл от далечна земя. 

            — Бате — каза бедният гост на вавилонския владетел, — аз съм твоят по-малък 

брат. Нашата майка е на смъртно легло. Тя иска на смъртния си час да прегърне своя най-

голям син — господаря на Вавилония.        

   — Не мога да дойда — отказа господарят, — защото Вавилон е пълен с боляри, 

които искат да сложат на главите си царски корони. Наведе глава малкият брат, тръгна си 

и се закле никога вече да не стъпи в столицата на своя брат. А когато се върна в Тракия и 

майката чу какво е казал нейният син, надигна се, погледна към далечината и тъй го 

прокле:   

             — Ако някога, синко, ти стане свидно за родния край и се върнеш в Тракия, дано 

се вкамениш!           

  Цял живот господарува тракиецьт във Вавилония. Води войни, посреща и изпраща 

царе от всичките краища на земята, трупа злато и най-подир легна да мре.                        

— Чувай — обърна се той към своя верен прислужник, — още тази нощ, като издъхна, 

тайно от другите да натовариш шест камили с имане. На седмата привържи моя ковчег и 

карай към Тракия! Искам да бъда погребан в родната си земя…           

Цели два месеца пътува керванът и най-накрая стигна до Тракия. Керванджията се обърна 

към ковчега с мъртвия и рече:                            

— Господарю, стигнахме вече. Тука е твоята родна земя.                               

И посегна да снеме ковчега. Но щом ковчегът с мъртвия вавилонски владател опря до 

земята, изведнъж се вкамени. Превърнаха се на камък и седемте камили с имането на 

гърбовете. Майчината клетва се сбъдна. 

 (По Ангел Каралийчев) 

 

 

 

 

 

 

https://chitanka.info/person/angel-karalijchev


№ Тестови задачи Точки Точки 

1. Отговори с ДА или НЕ според текста. 

А) Господарят на Вавилония е родом от Тракия. ДА/НЕ 

Б) Ковчегът с мъртвия вавилонски владател се превърна в камък. 

ДА/НЕ 

В) Вавилонският владетел  умира млад. ДА/НЕ 

Г) Майката прокле по-малкия син. ДА/НЕ 

L/0/1/2/3

/4 

 

L/0/1/2/3/

4 

 

2. Тълкувай смисъла на изреченията и изразите от текста: 

 

А) Душата му се бъхтеше от мъка_________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Б) Заниза се в душата му керванът на младите години 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

L/0/1/2  

L/0/1/2  

 

L/0/1/2  

L/0/1/2  

3. Загради буквата на верния отговор. Към кой тип се отнася 

текстът? 

 

A. описание; 

Б. повествование; 

В. разсъждение. 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

4. Кои от тропите са употребени в текста? Запиши по един пример 

в съответните редове.  

 

Сравнение__________________________________________________ 

Метафора___________________________________________________ 

Епитет_____________________________________________________ 

Хипербола _________________________________________________ 

 
 

L/0/1/2/3 

 

L/0/1/2/3 

 

5. Озаглави текста, като назовеш темата му, и запиши заглавието. 

___________________________________________________________ 
 

L/0/1/2 

 

L/0/1/2 

 

6. Открий в текста и запиши по един синоним към всяка дадена 

дума. 

Проклятие__________________________________________________ 

Страдание__________________________________________________ 

Шапка _____________________________________________________ 

Цар________________________________________________________ 

 
 

L/0/1/2/3

/4 

L/0/1/2/3/

4 



7. Характеризирай господаря на Вавилония с 3-4 изречения, като 

назовеш и аргументираш 3 негови черти, проявени в текста. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

L/0/1 

L/0/1/2/3 

L/0/1 

L/0/1 

 

L/0/1 

L/0/1/2/3 

L/0/1 

L/0/1 

 

8. Състави и запиши 3 /три/ изречения, като употребиш думата 

„Живот” в различни значения /можеш да промениш формата на 

думата – 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 



9. Запиши следните съществителни имена: ковчег, господар, син. 

А. в множествено число 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Б. в съчетание с числителното 3 (като го запишеш с букви)  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

10. Трансформирай и запиши това изречение без пряка реч.  

—  Не мога дойда — отвърна владетелят на Вавилония. — Моите 

войници са научени да се бият само когато са настанени върху 

гърбовете на големите слонове. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

 

11. Срещу съответната буква запишете правилните 

форми на думите, поставени в скоби. 

А) Членуване 

(Директор)_____________________________ на (Исторически) 

________________________ музей не се съмняваше в (лоялност) 

_____________________и (професионализъм) 

____________________    на своите служители. 

Б) учтива форма 

Господине, бихте ли (позволил) _____________________ на майката 

с детето да мине, без да чака? Госпожице, ако сте (убеден) 

_______________________в правотата си, бихте ли (заявил) 

______________________ своята позиция пред всички? 
 

L/0/1/2/3

/4/5/6/7  

L/0/1/2/3/

4/5/6/7 

 

12. 
Запиши текста като го трансформираш в преизказно 

наклонение. 

Същата нощ, когато месечината угасна зад един облак, седем 

камили, натоварени с тежък товар, излязоха от Вавилон и се упътиха 

през пустинята към морския бряг. Върху един голям кораб камилите 

и техният водач плувнаха по моретата и подир два месеца път 

слязоха на тракийския бряг. 

___________________________________________________________

L/0/1/2/3

/4/5  

L/0/1/2/34

/5  



___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
13. Препиши изречението, като поправиш правописните и 

пунктуационните грешки. 

Научихме че ти си станъл голям човек, и имаш толкува войници,  

колкото зърна пясак има в пустинята.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

L/0/1/2/3

/4/5 

 

 

L/0/1/2/3/

4/5 

 

 

14. Прочети изречението и запиши верните твърдения от дадените в 

скобите. 

Те стояха напреде му и го гледаха с укор, загдето ги беше забравил в 

ония години, когато седеше на царски трон и милиони хора му се 

покланяха. 

 _________________________________________ (сложно съчинено, 

сложно съставно, сложно смесено) и се състои от 

_________________ (две, три, четири, пет, шест) прости изречения. 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

15. 
Посочи кои глаголни времена има в този откъс: 

От горещия пясък на пустинята се зададоха войниците на 

македонския цар и се втурнаха към стените на библейския град 

Вавилон. Чудна светлина беше заляла тогава града. Морно течеше 

една река сред цветущи градини и бели къщи. 

 

А) Минало свършено, минало неопределено; 

Б) Минало свършено, минало предварително, минало несвършено; 

В) Минало предварително, минало свършено. 

 

  

L/0/1 

 

L/0/1 

 



16. От коя творба е посоченият откъс? 

Черкова пусна и народът занавлиза в училището, както е обичаят, 

да види годишните успехи на учениците. Прекрасни венци окичваха 

вратите, прозорците и катедрата; а образът на св. Кирила и 

Методия погледваше из великолепно кръжило от трендафили и 

росни цветя, и клончета от ела и чемшир. Скоро предните чинове се 

запълниха от ученичките, а всичкото останало място – от 

публиката, по-предните хора от която стояха напред, а някои 

даже на столове.  

 

А) „На оня свят“  

Б) „Железният светилник“  

В) „Немили-недраги“  

Г) „Под игото“ 

  

L/0/1 L/0/1 

 

17. Съедини със стрелки името на автора и периода на българската 

литература: 

А) Христо Ботев             Българската литература от       

                                          Освобождението до Първата световна война 

Б) Григорий Цамблак     Възрожденската литература             

В) Пейо Яворов               Съвременната българска литература   

Г) Гео Милев                   Старобългарската литература 

                                          Българската литература между двете      

                                          световни войни 

 
 

L/0/1/2/3

/4 

L/0/1/2/3/

4 

18. Свържи със стрелки името на автора с названието на 

произведението му:  

Елисавета Багряна                              «Българи от старо време» 

Иван Вазов                                          «Градушка» 

Любен Каравелов                               «Потомка»  

Пейо Яворов                                       «Новото гробище над Сливница» 

 
 

L/0/1/2/3

/4 

 

L/0/1/2/3/

4 

 

19. Кой от посочените герои на Елин Пелин е убеден, че приказките 

са необходими в живота на хората?  

А) дядо Матейко 

Б) дядо Корчан 

В) Лазар 

Г) Благолажът 

  

L/0/1 

 

 

 

L/0/1 

 

 

 



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 

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 

 

 

 


