
Схема на оценяването, хуманитарен 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) Да  

Б) Не             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.   

 

А. Приятно чувство, приятно 

преживаване на нещо 

Б. Измъчва, причинява 

душевни страдания 

В. Множество гъски, които се 

движат една след друга, в 

редици 

   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 сравнения, 

2 епитета. 

 

Метафори: вътрешно огнище; 

искрите грееха в замислените 

очи; вдъхваше уважение, 

изкуството на ръката; болка 

гложди сърцето; сладостта на 

почивката; поляни…залени със 

слънце; залезът хвърляше в 

небето (светлини); … се чупеха 

лъчите (и др.) 

Сравнения: светлините сякаш 

опияняваха ластовичките; 

щъркелите… сякаш си 

продумваха нещо; като всеки 

ковач (и др) 

 

Епитети: прочутия майстор, 

божа дарба 

здрав и силен човек (благ, тих) 

 

варианти 

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

по 1 точка за всеки 

верен отговор. 

4. Озаглавете текста, като 

назовете темата му. 

 

Сладостта на почивката 

Мъдрецът Сали Яшар 

 

 /варианти/ 

L/0/1/2 

2 точки, ако заглавието 

отразява темата на 

текста. 

1 точка, ако текстът е 

озаглавен по предмета 

или действащи лица.  

5. Отговорете на въпроса, 

като заградите буквата 

на верния отговор. Към 

кой тип се отнася 

текстът?  

Г. 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 или израз. 

 

Известен – прочут 

Добър – благ 

Мръсни – изцапани 

Смирено - кротко 

Бягаха – препускаха 

 

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

по 1 точка за всеки 

верен синоним.  

7. Съставете и запишете 3 

изречения, като 

употребите думата 

„ДОБЪР” в различни 

значения. 

В изреченията да е употребена 

думата „ДОБЪР” в различните 

й значения 

Например: 

1.Който прави добро, който 

проявява отзивчивост, 

разбиране към другите. Добър 

човек. 

2. Който е израз, проява на 

добро, на отзивчивост към 

хората. Добра усмивка. Добър 

поглед. Добри думи. 

3. Който носи добро; 

благоприятен. Добри новини. 

4. За предмети – ценен, 

подходящ, хубав. Добра книга. 

Добра специалност. 

5. Който се съобразява, 

отговаря на определени 

изисквания. Добра подготовка. 

Добър зъботехник. Добро 

поведение. 

6. Близък; с когото се 

разбираме добре. Добър 

познат. Добър приятел. 

7. Благополучен, 

охолен. Добър живот. 

8. За количество, обем – 

достатъчно голям. Добри пари. 

9. Като същ. Оценка четири в 

шестобалната система. 

Варианти 

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. 

8. Защо за Сали Яшар казват, 

че «той беше се издигнал 

над всички по божа 

дарба»? Коментирайте с 

2-3 изречения. 

Талантлив майстор, признат от 

всички като най-добър 

 

(варианти) 

 

 

 

 

 

 

L/0/1  

1 точка за адекватен 

коментар.  

0 точки- ако отговорът 

не е по темата 

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. 

9. Характеризирайте с 3-–5 

изречения Сали Яшар, 

като назовете и 

аргументирате 3 негови 

черти, проявени в текста.  

 

• Прочут майстор 

• Мъдрец 

• Здрав, силен, благ, тих 

• Говори малко, но ясно, 

отмерено и умно  

• Умее да работи и да 

почива 

 

(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, то ест не се 

формулират 

характерните черти.  

0 точки- ако отговорът 

не е по темата 

 

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. 

10. Определете и запишете 

от кой вид местоимения е 

думата „СИ“ в дадените 

изрази. 

 

А. възвратно-лично 

местоимение, кратка форма; 

Б. възвратно-притежателно 

местоимение, кратка форма 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяка 

вярно определена 

форма. 

11   Запишете следните 

съществителни в 

множествено число и в 

съчетание с 

числителното 2.  

 

А. много майстори, очи, ръце, 

коне 

 

Б. двама майстори, две очи, две 

ръце, два коня 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всяко 

вярно посочена форма 

на множествено число 

 

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 - появяват се, 

лекуват, връщат, има, е и др. 

Минало несвършено - 

стигаше, нямаше, 

оприличаваше, работеше, 

ковеше, кажеше, идеха и др. 

Минало предварително -   

беше се издигнал, появил се 

беше и др.                                    

Бъдеще време - ще я направим 

др. 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки 

верен пример на 

глаголното време. 

 

 

 

13. Трансформирайте 

дадения текст в сегашно 

време и запишете го. 

 

Той има един навик, който е 

добре познат на хората от 

неговото село: всяка вечер, 

малко преди да залезе слънце, 

ковачът Сали Яшар 

прекратява отведнъж всяка 

работа и затваря 

работилницата си. Никакви 

молби не могат да накарат 

Сали Яшар да остане до по-

късно и да довърши някоя 

работа, колкото и бърза да е тя. 

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. 

ЙовковскияТ герой Сали Яшар 

бил известен като добър 

майстор(,) защотО каруцитЕ 

му билИ най-хубави. 

 

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

по 1 точка за всяка 

вярно поправена 

грешка. 

15.   Прочетете изречението и 

запишете верните 

твърдения от дадените в 

скобите: 

 

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: 

 

Българска литература след 

Освобождението: Иван Вазов,  

Пейо Яворов и др. 

Българска литература между 

двете световни войни: 

Йордан Йовков, Христо 

Смирненски и др. 

Съвременна българска 

литература: Димитър Талев, 

Димитър Димов и др. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко 

правилно посочено име 

на автора. 

17. Свържете със стрелки 

творбата и нейния жанр. 

 

„По жицата”– разказ                             

„Аз искам да те помня...” – 

стихотворение 

„Гераците” – повест                                      

„Градушка” – поема    

„ Време разделно“ - роман                                            

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

по 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 



18. Назовете и запишете три 

произведения от 

българската литература, 

в които присъства 

темата за трудов човек, 

като посочите и имената 

на авторите на тези 

творби.  

 

«Песента на колелетата» 

Йордан Йовков 

 «Гераците» Елин Пелин 

«По жътва», «На браздата» 

«Ветрената мелница» Елин 

Пелин  

«Железният светилник» 

Д.Талев 

(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.  

 

„Бай Ганьо ” – Алеко 

Константинов 

„Една българка” – Иван Вазов                         

„Шибил“ – Йордан Йовков   

„Заточеници“ – Пейо Яворов 

– Елин Пелин                                         

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: 

„Що е за тебе истинска 

почивка“ 

 

  

 

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. 

 


