
Схема на оценяването на теста, реален профил, 12 клас, 2022   

№ 

П /п 

  Тестови задачи   Предполагаеми отговори Схема на оценяването 

1. Отговорете с ДА или НЕ, като 

заградите съответното кръгче. 

Според текста: 

А) Не            Г) Не 

Б) Да            Д) Не 

В) Да 

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

по 1 точка за всеки 

един правилен отговор. 

2. Тълкувайте значението на 

дадените изрази от текста с 

едно изречение или синонимен 

израз:   

 

1) Cкръб се изписа по 

лицето му - лицето му 

изрази тъга 

2) Злото тласкаше към 

пропаст и държава, и 

църква, и народ -

злото унищожаваше, 

тласкаше към 

беднотия… 

3) Царят нямаше 

смелост да дигне 

царската си ръка –

царят не смееше със 

своя воля да спре злото 

(варианти) 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

правилно тълкуване на 

израза. 

L/0/1/2/3  

по 1 точка за всяко  

едно изречение/израз, 

написано без грешки. 

 

3. Открийте в текста и запишете 

примери на: 2 метафори и 2 

епитета. 

 

Метафори: скръб се изписа; 

злото тласкаше; милосърдие 

се разлива; тежък царски 

венец и др. 

Епитети: грешният Йоан; 

истински цар; плах човек; 

безпомощен цар и др. 

L/0/1/2 

по 1 точка за всеки 

верен отговор. 

L/0/1/2 

по 1 точка за всеки 

верен отговор. 

4. Озаглавете текста, като 

назовете темата му. 

 

Светец и цар. /варианти/ 

 

L/0/1/2 

2 точки, ако заглавието 

отразява темата на 

текста. 

1 точка, ако текстът е 

озаглавен по предмета 

(Посрещане на гости). 



5. Отговорете на въпроса, като 

заградите буквата на верния 

отговор. Към кой тип се отнася 

текстът?  

A. повествование и описание; 

 

L/0/1  

1 точка за правилно 

заграден отговор. 

6. Открийте в текста и запишете 

по един синоним към всяка 

дадена дума. 

 

Монах -калугер, служител 

Откривам - намирам 

Възрастен - стар 

Ненавист - омраза 

Искам - желая 

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

по 1 точка за всеки 

верен синоним.  

7. Коментирайте с 2-3 изречения 

преценката за царуването на 

Цар Петър според текста: 

«Цели четиридесет и две години 

седя цар Петър на българския 

престол и тия дълги години 

бяха нещастни за България». 

 

Безволният, слаб цар не можа 

да спре злото и насилието на 

болярите, да защити народа и 

държавата. 

(варианти)  

L/0/1  

1 точка за адекватен 

коментар.  

L/0/1  

1 точка за добре 

формулиран отговор.  

L/0/1  

1 точка эа добре 

свързан и логично 

структуриран 

микротекст.  

L/0/1  

1 точка, ако няма 

граматични, 

правописни и 

пунктуационни грешки. 

8. Характеризирайте с 3-5 

изречения образа на Йоан, като 

назовете и аргументирате 3 

негови черти, проявени в 

текста.  

 

Смирен, мъдър, 

безкомпромисен, безкористен, 

добър и др. (варианти) 

L/0/2/3/4  

4 точки за пълна и 

точна характеристика, 

назовават се и се 

аргументират не по- 

малко от 3 черти.  

3 точки, ако назовават 

се не по-малко от 3 

черти, но не се 

аргументират.  

2 точки, ако не е 

анализ, а само 

преразказ по текста, 



тоест не се формулират 

характерните черти.  

L/0/1  

1 точка за добре 

изграден текст.  

L/0/1  

1 точка за добре 

свързан текст.  

L/0/1  

1 точка, ако 

правописните грешки 

не са повече от 3.  

L/0/1  

1 точка, ако 

пунктуационните 

грешки не са повече от 

2. 

9. Съставете и запишете 3 

изречения, като употребите 

думата „СВОБОДЕН” в 

различни значения. 

В изреченията да е 

употребена думата 

„СВОБОДЕН” в различните й 

значения 

Значение на 

думата свободен 

1. Който има свобода; 

независим. Свободен народ. 

2. Който не е забраняван или 

ограничаван. Свободна мисъл. 

3. Който се извършва леко, 

без пречки. Свободни 

движения. 

4. Непринуден, без 

задръжки. Свободно 

поведение. 

5. Който е на свобода, не е 

затворен. Присъдата му 

изтече преди два дни, вече е 

свободен. 

6. Който не е ангажиран с 

работа. Свободна ли си тази 

вечер? Свободно време. 

7. Който не е зает или 

запълнен. В салона няма 

свободни места. 

8. Който е широк, не прилепва 

плътно. Свободно облекло. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

едно значение.   

L/0/1 

1 точка за правилно 

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. Който не е в сърдечни или 

брачни връзки. Свободна 

жена. 

10. Спец. В химията – който 

не е в свързано състояние с 

други елементи. Свободен 

електрон. 

10. Определете към коя част на 

речта се отнася думата „СИ” в 

дадените изрази и посочете 

граматическите й признаци. 
 

1) ловците си бяха 

починали 

СИ - кратка форма на 

възвратно-лично 

местоимение; Д.п. (НА СЕБЕ) 

2) Ако си истински цар, 

СИ – 2 л. ед. ч. на глагола 

СЪМ 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяка 

вярно посочена част на 

речта. 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяка 

вярно посочена 

граматическа форма. 

11. Запишете следните 

съществителни: 

глад, цар, ръка, палат 

А. Много гладове, царе, ръце, 

палати 

Б. Два глада, двама царе, две 

ръце, два палата 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно посочена форма.  

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно съгласуване. 

12. Запишете по един пример на 

глаголните времена, които се 

срещат в текста. 

Сегашно време - скитате 

Минало несвършено - 

познаваше  

Минало свършено – видя, 

предадоха 

Минало предварително – бе 

проникнало 

Бъдеще време – ще покажа 

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

по 1 точка за всеки 

верен пример на 

глаголното време. 

 

 

13. Запишете текста, като го 

трансформирате в преизказно 

наклонение: 

 

Цар Петър бил човек кротък, 

плах, без своя воля. Той 

нямал сили да се бори против 

злото, което било проникнало 

навсякъде и тласкало към 

пропаст и държава, и църква, 

и народ. Народът стенел в 

тъмнина и робство, плачел 

заедно с него и царят… 

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

по 1 точка за всяка 

вярно трансформирана 

глаголна форма. 

14. Препишете изречението, като 

поправите правописните и 

пунктуационните грешки. 

 

Димитър Талев беше писател 

() и същевременНо творец с 

необикновен емоционален 

размах, страсТна душа (,) 

способен да СЕ развълнува от 

звездния () мир.  

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

по 1 точка за всяка 

вярно поправена 

правописна и 

пунктуационна грешка. 



15.   Прочетете изречението и 

запишете верните твърдения 

от дадените в скобите: 

Старият пустинник беше 

чудотворец, а цар Петър, чужд на 

истинската вяра в Бога, вярваше 

и очакваше някакво чудо да 

спаси България от гибел и него 

да спаси от мъката на 

безпомощен цар. 

Това изречение е сложно 

смесено и се състои от пет 

прости изречения. 

L/0/1  

1 точка за вярно 

избрано твърдение.  

L/0/1  

1 точка за вярно 

избрано твърдение. 

16. Назовете и запишете по един 

автор от следните периоди от 

историята на българската 

литература: 

 

Възрожденска литература:  

Пайсий Хилендарски, Добри 

Чинтулов, Петко Славейков, 

Любен Каравелов и др. 

Българска литература след 

Освобождението: Пейо 

Яворов, Пенчо Славейков, 

Иван Вазов, Алеко 

Константинов и др. 

Съвременна българска 

литература: Димитър Талев, 

Димитър Димов и др. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за правилно 

посочено име на автора. 

17. Свържете със стрелки творбата 

и нейния жанр. 

 

 „Под игото“ - роман 

„Септември“ - поема 

„На Лора“ - стихотворение  

„Шибил” - разказ  

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 

18. Назовете и запишете имената 

на трима български автори и 

произведенята им, в които 

събитията се развиват в 

планината. 

 

 «Хаджи Димитър» - Христо 

Ботев 

„Индже ” - Йордан Йовков  

«Време разделно» - Антон 

Дончев 

(варианти) 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

вярно посочено 

произведение. 

 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

вярно посочено име на 

автора. 

19. Свържете със стрелки творбата 

и името на нейния автор.  

 

„Индже ” - Йордан Йовков  

„Българи от старо време” 

Любен Каравелов                         

„Дърво без корен“                              

Николай Хайтов  

„Ралица“ - Пенчо Славейков   

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно посочено 

съответствие. 

 



20. Съставете текст разсъждение 

(10–15 изречения), в който да 

изразите аргументирано 

мнението си /3 аргумента/, като 

отговорите на въпроса: „Какви 

черти на характера помагат на 

човека да бъде успешен в 

живота». 

 

 

 

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, ако 

правописните грешки 

не са повече от 3. 

L/0/1 

1 точка, ако 

пунктуационните 

грешки не са повече от 

2. 

 


