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ТЕСТОВЕ ЗА ТРЕНИРАНЕ





Прочети внимателно текста и отговори на въпросите: 

 

Думите на селцето ни са като думите и на останалите селца. Но понякога се появи 

нова дума, както беше например с войната, и тогава селцето настръхва. Навсякъде по 

тесните улици говорят все за войната, мъжкото население се стяга и селцето почва да 

тръпне в очакване – кога ще се появят мъжете отново. 

Чичо също се стяга. Запряга биволите. За кой ли път вече оглежда всяка част на 

колата, и накрая казва на дядо: «Тате, ще взема и Марчо. Обоз е това, замръкне човек 

нощем някъде, задреме в колата, а кучето, като е с тебе, не ще даде хайдук да задигне 

стока от колата ти! Война е, а на война ти знаеш какво е!… С Марчо ми е спокойно, все 

едно, че имам човек със себе си.» 

И тръгва чичо с биволите и с Марчо, а ние стоим всички на вратника, от другите 

дворове излизат други мъже, цял керван се събира и поема през баира, но ние гледаме 

само своите хора, мъчно ни е, че се разделяме. Обръщаме се назад, дворът ни е пуст и 

празен… Ние, децата, обичаме еднакво и чичо, и биволите, и Марчо. Чичо прави много 

хубави пищялки пролетно време, шейни ни дяла през зимата, лятно време ни води да 

ловим риба; биволите ни са кротки, ездитни, не зная дали сте яздили биволи, да видите 

колко е хубаво! Марчо е стражата на нашата къща, строг към непознати и чужди, а с 

нас, децата, си играе също като дете – надбягва се, бори се, само дето на 

прескочикобила не умее да играе. Марчо е едър, рунтав, козината му е черна и лъскава, 

само на лапите си има бели чорапчета. Гледаме го как подскача по баира, изтичва 

напред да разгледа спокойно ли е всичко пред кервана, после се връща назад и кляка с 

изплезен език, загледан към нашата къща. Тъй кучето се сбогува с нас. А керванът 

скрибуца по омотания път, стига билото и коли и хора чезнат от погледа ни. Последен 

остава Марчо, рунтавата му опашка се развява, но и тя изчезва и над баира остава само 

пусто пространство.  

Селцето стои затворено в своята дупка, сезоните един подир друг се сменят. Кога 

стане мрачно и тъмни облаци  клекнат горе, на билата, ние викаме, че се задава 

Войната. Но облаците изтърсят гръмотевичния си товар над селцето и отминават, 

подире им грейва слънце, а на фронта Войната сигурно не отминава, като нашите 

облаци, а изсипва непрекъснато гръмотевичния си товар над войската, над чичо, над 

нашите биволи, над нашия Марчо. Но макар че и денем и нощем гърми Войната, чичо 

води биволите си за синджирите през нея, а отзаде подтичва Марчо и дебне настръхнал 

срещу разбойници. Така си я представяме ние Войната. Кога човек не е бил на война, 

всякак може да си я представи!  

(По Й. Радичков) 

 

 

Речник: 

Било - най-високата част на планина; гребен, рът. 
Рунтав - който е с разбъркани косми или с изобилно количество косми; рошав. 

Синджир – верига от метални халки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тестови задачи Точки  Точки 

1. Отговори с ДА или НЕ на следните въпроси:  

Според този текст  

А) Марчо е името на бивола. ДА/НЕ 

Б) Всички мъже тръгват на война. ДА/НЕ 

В) В този текст става дума за планинско село. ДА/НЕ    

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

2. Тълкувай с едно изречение контекстуалното значението на 

изразите и думите от текста.   

Почва да тръпне в очакване _________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Своите хора ________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Гръмотевичния си товар  ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

3. Загради буквата на верния отговор: 

Коя от думите не е синоним на думата *казвам?  

 а) говоря                  в) думам     

 б) мълвя                   г) зяпам    

L/0/1 L/0/1 

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 _________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

L/0/1/2/3/

4 

 

 

L/0/1/2/3

/4 

 

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

текстът?  

 

А. описание 

Б. повествование  

В. повествование и описание 

Г. разсъждение 
 

L/0/1 

 

L/0/1 

 



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

_________________________________________________________________ 

 

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

7. От подчертаните в текста изрази препиши само тези, които са в 

преносно значение. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

L/0/1/2/3/

4 

L/0/1/2/3

/4 

8. Състави и запиши 3 изречения, като употребиш думата «чужд» 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. 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 

L/0/1/2/3

/4/5/6/7 

10. Прочети изречението и запиши верните твърдения от дадените в 

скоби: 

И тръгва чичо с биволите и с Марчо, а ние стоим всички на вратника, 

от другите дворове излизат други мъже, цял керван се събира и поема 

през баира, но ние гледаме само своите хора, мъчно ни е, че се 

разделяме.  

Това изречение _____________________________________ (сложно 

съчинено, сложно съставно, сложно смесено) и се състои от 

_______________ (пет, шест, седем, осем) прости изречения. 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 



11. Трансформирай пряката реч в косвена.  

Чичо казва на дядо: «Тате, ще взема и Марчо. С Марчо ми е 

спокойно, все едно, че имам човек със себе си». 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

L/0/1/2 

L/0/1 

L/0/1 

 

L/0/1/2 

L/0/1 

L/0/1 

 

12. Трансформируй и запиши следното изречение в преизказно 

наклонение: 

Чичо също се стяга. Запряга биволите. За кой ли път вече оглежда 

всяка част на колата, и накрая казва на дядо, че всичко е наред.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

L/0/1/2/3/

4/5 

 

L/0/1/2/3

/4/5 

 

13. Редактирай граматическите грешки в текста от ученическия 

преразказ: 

Цял керван са сабира от селото и поема през баирът. Двора ни е пуст 

и празен.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

L/0/1/2/3/

4 

 

L/0/1/2/3

/4 

 

14. Загради буквата на верния отговор:  

Творбата «Опълченците на Шипка» по жанър е:  

А. роман 

Б. поема 

В. ода 

Г. разказ 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

15. Назови по един автор от следните периоди на историята на 

българската литература. 

 

Възрожденска литература: ____________________________________ 

 

Българска литература между двете световни войни _______________  

 

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



16. Съедини със стрелки автора и заглавието на творбата. 

 

Иван Вазов                                                    «Гераците»  

Елин Пелин                                                   «Железният светилник» 

Пейо Яворов                                                  «Изворът на Белоногата» 

Димитър Талев                                               

Петко Славейков 

Христо Ботев                                                 

 

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3 

17. Подчертай тези имена, които имат отношение към творбите на 

Йордан Йовков. 

Бръчков, Индже, Мунчо, Рада, Странджата, дядо Корчан, Божан, 

Албена, Македонски, Моканина.  

L/0/1/2/3/

4 

L/0/1/2/3

/4 

18. Назови 3 заглавия на творби от българската литература, в които 

се разказва за семейството, като посочиш и автора. 

 

№ Заглавие Автор 

1   

2   

3   
 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

19. Избери сред следните имена и подчертай имената на 

бесарабските български поети: 

 

Михаил Бъчваров, Петър Бурлак-Вълканов, Иван Вълков, Георги 

Барбаров, Мишо Хаджийски, Таня Танасова. 

 

 

L/0/1/2/3/

4 

 

L/0/1/2/3

/4 

 

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/ 

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 



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


