МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
и
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Уважаеми кандидати,
Тестът съдържа 40 задачи по български език, литература и история. Към всеки
въпрос има четири алтернативни отговора, като само един от тях е правилен.
Отговорите отбелязвайте върху листа за отговори по следния начин:
Кръгчетата се попълват плътно така
, а не така
Ако искате да поправите отговора си, зачертайте с кръстче грешния отговор:
и попълнете верния според Вас отговор плътно така
Като действителен се зачита само един отговор, попълнен плътно, както е показано.

За всеки верен отговор се присъжда 1 точка. За неверен или неотбелязан отговор
не се присъждат и не се отнемат точки.
Желаем ви успешна работа!
Български език и литература
Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите от №1 до №4.
Габрово е град с уникална история, а неговите жители са известни с чувството си
за хумор. За габровци се говори, че умеят да пестят и да се пазарят, защото
пестеливостта тече в жилите им и знаят как се постига от нищо нещо. За тази найспестовна и остроумна част от българското население се разказват многобройни
анекдоти. Казват, че габровци режат опашките на котките, за да се затваря побързо след тях вратата и да не изстива стаята. Ето защо черната котка с
отрязаната опашка се е наложила като траен символ на Габрово.
От 14 до 20 май в Габрово се провежда Международният фестивал на хумора,
който по традиция събира най-много гости в деня на карнавала. На трите открити
сцени в града публиката може да чуе любими изпълнители. Концертите са всяка вечер
от празничната седмица, която ще предложи на жителите и гостите на града
театрални представления, изложби, екстремни преживявания над водите на Янтра и
карнавално забавление.
На 19 май прочутата габровска котка ритуално ще се раздели с опашката си и ще
поведе колоните от маскирани, които тази година ще се веселят под мотото
„Животни и хора, хора и животни”. В карнавалната събота по улиците на града ще
премине и парад от ретро автомобили.
1. Коя е темата на текста?
а) историята на град Габрово през вековете
б) Международният фестивал на хумора в града
в) анекдотите за скромността на габровци
г) пазарът на ретро автомобили в град Габрово
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2. Кое твърдение е вярно според текста?
а) Фестивалът на хумора се открива с карнавално шествие.
б) В града през фестивалните дни ще има две открити сцени.
в) Карнавалът е най-посещаваната проява на Фестивала на хумора.
г) По време на фестивала ще има забавления под водите на Янтра.
3. Колко продължава Международният фестивал на хумора в Габрово според
текста?
а) един ден
б) една седмица
в) един месец
г) една година
4. В кое време са глаголните форми в третия абзац на текста?
а) сегашно
6) минало свършено
в) минало несвършено
г) бъдеще
5. Кое местоимение е подходящо за смисъла на изречението?
Младият баща се радваше на малкото дете с цялото … сърце.
а) ми
б) си
в) ти
г) му
6. Коя глаголна форма е правилна за смисъла на изречението?
Щях да се подготвя по-добре, ако … повече време да прочета творбите.
а) имах
б) имахме
в) имахте
г) имаха
7. Кое от прилагателните имена НЕ може да се степенува?
а) добър
б) висок
в) честен
г) пясъчен
8. Каква част на изречението е подчертаната дума?
В литературния музей се съхранява личната библиотека на писателя.
а) подлог
б) определение
в) допълнение
г) обстоятелствено пояснение
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9. Кое твърдение за глаголните форми в изречението е вярно?
Тренът маневрирал да влезе в друга линия, а бай Ганьо тичал, горкият, цели три
километра …
(А. Константинов)
а) Глаголните форми в изречението са в условно наклонение.
б) Използваните в изречението глаголни форми са преизказни.
в) Използваните в изречението глаголни форми са в изявително наклонение.
г) Глаголните форми в изречението са в повелително наклонение.
10. Кое изречение по състав е сложно съчинено?
а) Както вървя из улицата, неочаквано почва да вали.
б) Дъждът е толкова тънък, че можеш да го видиш само в тъмнината на прозорците.
в) За да се уверят, минувачите протягат длани във въздуха.
г) Тротоарът постепенно почернява, но под дърветата остават широки светли кръгове.
11. В правописа на коя от подчертаните думи в изречението е допусната грешка?
Остроумието а) и искреноста б) не могат в) да се подправят г).
12. В правописа на коя дума е допусната грешка?
а) изобретател
б) недостатък
в) саседен
г) художествен
13. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
а) Учениците, които завършиха годината с отличие, бяха наградени.
б) Учениците които завършиха годината с отличие, бяха наградени.
в) Учениците, които завършиха годината с отличие бяха наградени.
г) Учениците които завършиха годината с отличие бяха наградени.
14. Какви са подчертаните думи в стиховете?
…като брата си ще станат –
силно да любят и мразят.
а) синоними
б) антоними
в) омоними
г) пароними
15. Какво е значението на подчертания фразеологизъм в изречението?
Той има влиятелни приятели, които стоят зад гърба му.
а) наказват го
б) подкрепят го
в) пречат му
г) радват му се
16. При коя от двойките отношението между думите е същото, каквото е
отношението в двойката РОЗА – ЦВЕТЕ?
а) лодка – езеро
б) лакът – ръка
в) липа – дърво
г) време – час
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17. Коя дума е подходяща за смисъла на изречението?
В българските университети се обучават много чуждестранни …………… .
а) студенти
б) ученици
в) курсисти
г) професори
18. В творчеството на кой автор се откроява темата за разочарованието от нравите
в следосвобожденска България?
а) Христо Ботев
б) Иван Вазов
в) Елин Пелин
г) Димчо Дебелянов
19. Кое твърдение е вярно?
а) „Дядо Йоцо гледа” е повест, написана от Вазов след Освобождението.
б) Първият български роман е „Железният светилник” от Димитър Талев.
в) В повестта „Гераците” Елин Пелин изобразява разрухата на патриархалните
ценности.
г) В романа „Тютюн” художествено са пресъздадени борбите за църковна
независимост.
20. В кое произведение има фолклорни мотиви?
а) „Кино” от Никола Вапцаров
б) „Йохан” от Христо Смирненски
в) „Ралица” от Пенчо Славейков
г) „Книгите” от Атанас Далчев
21. От коя Дебелянова творба са стиховете?
Аз умирам и светло се раждам разнолика, нестройна душа,
през деня неуморно изграждам,
през нощта без пощада руша.
а) „Сиротна песен”
б) „Тиха победа”
в) „Черна песен”
г) „Спи градът”
22. В коя творба от Пейо Яворов художествено е пресъздадена темата за
носталгията по родния край?
а) „Градушка”
б) „Две хубави очи”
в) „Ще бъдеш в бяло”
г) „Заточеници”
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23. Кой е авторът, за когото се отнася посоченото твърдение?
...поезията му се вписва в границите на модерността с най-ярките черти на това
понятие, вложени през 20-те години – предметност, сетивно, плътно и
натрапчиво усещане за маса и тегло, деперсонализиран субект без име, лице ....
а) Христо Смирненски
б) Атанас Далчев
в) Пенчо Славейков
г) Пейо Яворов
24. На кой ред вярно е означено съответствието творба – герой?
а) „Серафим” – Еньо
б) „Индже” – Сали Яшар
в) „Шибил” – Тиха
г) „Последна радост” – Шакире
25. За коя от посочените творби темата за страданието НЕ е основна?
а) „Градушка” на Пейо Яворов
б) „Cis moll” на Пенчо Славейков
в) „Обесването на Васил Левски” на Христо Ботев
г) „Ветрената мелница” на Елин Пелин
История на България
26. С кое събитие е свързано управлението на хан Крум?
а) приемането на християнството от българите
б) завладяването на българските земи от Византия
в) преместването на българската столица от Плиска в Преслав
г) създаването на първите закони, общи за всички в държавата
27. При управлението на кой владетел независимо, че губи война с Византия
България си възвръща територии от империята?
а) хан Севар
б) хан Кардам
в) княз Борис І
г) цар Гаврил Радомир
28. Кой от книжовниците НЕ е от времето на „Златния век” на цар Симеон?
а) Евтимий Търновски
б) Константин Преславски
в) Черноризец Храбър
г) Климент Охридски
29. Как се нарича духовният глава на Източната православна църква?
а) архиепископ
б) папа
в) патриарх
г) владика
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30. Кое събитие е от втората половина на XIV век ?
а) въстанието на Асен и Петър Делян през 1185 г.
б) битката при Клокотница през 1230 г.
в) битката при Велбъжд през 1330 г.
г) завладяване на Търново от османските турци през 1393 г.
31. Коя форма на въоръжена съпротива на българите съществува през целия
период на османското владичество?
а) бунтове
б) въстания
в) хайдушки нападения
г) антиосмански съюзи
32. Как могат да бъдат определени чифлиците в българските земи през
Възраждането?
а) преходни стопанства от феодализъм към капитализъм
б) затворени натурални стопанства
в) стопанства за производство на технически култури
г) стопанство за производство на зърнени култури
33. Кой пример от Българското възраждане показва, че то е част от Новото време
в Европа?
а) широкото разпространение на ръкописните книги
б) развитието на животновъдството и търговията
в) развитието на занаятите и земеделието
г) развитието на книгопечатането и издаването на вестници
34. Кой възрожденски деец е един от ръководителите
независима българска църква?
а) Христо Ботев
б) Паисий Хилендарски
в) Неофит Бозвели
г) Панайот Волов

на движението за

35. Коя е правилната хронологична последователност на събитията от
Българското възраждане?
а) Априлско въстание, учредяване на Българска независима църква, откриване на
първото взаимно училище;
б) учредяване на Българска независима църква, откриване на първото взаимно
училище, Априлско въстание;
в) откриване на първото взаимно училище, Априлско въстание, учредяване на
Българска независима църква;
г) откриване на първото взаимно училище, учредяване на Българска независима
църква, Априлско въстание.
36. Кой български владетел установява т.нар. „Режим на пълномощията”?
а) цар Борис ІІІ
б) княз/цар Фердинанд
в) княз Александър І Батенберг
г) цар Симеон ІІ
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37. Кой оглавява правителството, което в края на ХІХ в. провежда политика на
ускорена стопанска и културна модернизация на Княжество България?
а) Стефан Стамболов
б) Драган Цанков
в) Александър Цанков
г) Кимон Георгиев
38. Към кои държави България има най-голям износ на стоки според графиката?
Внос и износ на България през 1911 г. (хил.лв.)

а) Румъния, Сърбия, Англия
б) Турция, Англия и Германия
в) Русия, Гърция и САЩ
г) Франция, Австро-Унгария и Германия
39. Какво предвижда Крайовската спогодба от 1940 г.?
а) Румъния връща Южна Добруджа на България.
б) Турция връща Западна Тракия на България.
в) Гърция отнема Източна Тракия от България.
г) Балканските държави признават Съединението от 1885 г.
40. На коя международна организация България става член след 1989 г.?
а) Организация на обединените нации
б) Съвет за икономическа взаимопомощ
в) Европейски съюз
г) Варшавски договор
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