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.
Националният исторически музей в София е един от най-големите музеи на
Балканите. В него се съхраняват над 680 хиляди предмета на изящното изкуство,
археологията, етнографията и историята. Основната му цел е да представи
историята на днешните български земи от праисторическо време до наши дни.
Постоянната експозиция е разположена в 6 зали, в които са показани сравнително
малка част от най-ценните експонати.
Експонатите са представени хронологично. В зала 1 на музея „Праистория (VІ–
ІІ хил.пр.Хр.)” могат да се видят уникалните златни находки от Варненския некропол.
В зала 2 са представени блестящи произведения на изкуството – световноизвестното
златно съкровище от Панагюрище, сребърни накити от Борово, Летница, Рогозен. В
зала 3 и зала 4 на музея са представени експонати, свързани със средновековната
българска култура и бита по българските земи по време на османското владичество.
В зала 5 на третия етаж е представена експозицията „Третото Българско царство
(1878 – 1946 г.)”.
Музеят е разположен в полите на Витоша и има прекрасен парк, в който
посетителите могат да отдъхнат. В близост до музея се намира Боянската църква.
1. Коя е темата на текста?
а) Националният природонаучен музей
б) Националният исторически музей
в) Националният археологически музей
г) Националният етнографски музей
2. Кое твърдение е вярно според текста?
а) В залите на музея могат да бъдат разгледани всички експонати.
б) Експонатите на музея са представени в Боянската църква.
в) Музеят в подножието на Витоша е сред най-големите в света.
г) Постоянната експозиция на музея е разположена в шест зали.
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3. Кое съкровище от музея е световноизвестно според текста?
а) от Рогозен
б) от Летница
в) от Панагюрище
г) от Борово
4. Кой от експонатите в музея е от най-ранен период?
а) златните находки от Варненския некропол
б) предмети от времето на османското владичество
в) документи от Третото българско царство
г) произведения на средновековната култура
5. Кое местоимение е правилно за смисъла на изречението?
Като си отидеше вкъщи, ..... сядаше отвън на пейката, седеше си сам и гледаше
към полето.
а) той
б) тя
в) ние
г) те
6. Коя глаголна форма е правилно да се употреби в изречението?
Петър, Боян и аз ......................... на работа в библиотеката.
а) ще останем
б) ще останете
в) ще останат
г) ще остана
7. Коя форма е правилно да се употреби в изречението?
Госпожо, Вие …………… ли сте на родителите ми за инцидента?
а) разказвал
б) разказвала
в) разказвало
г) разказвали
8. Кое от прилагателните имена в изречението НЕ може да се степенува?
В малкото а) магазинче се продават вкусни б) и ароматни в) и кюстендилски г)
ябълки.
9. Коя от употребените глаголни форми е в повелително наклонение?
Кажи а) ми, мале, що плачеш б)?
Да не са татка хванали в),
хванали или убили г)…
10. Какво е по състав изречението?
Той усети, че краката му се стоплиха, и се озърна изпитателно.
а) просто разширено
б) сложно съчинено
в) сложно съставно
г) сложно смесено
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11. В правописа на коя от подчертаните думи в изречението е допусната грешка?
Едно от най-драматичните събития през епохата на Българското а)
възраждане б) е Априлското в) Въстание г).
12. Коя дума е написана правилно?
а) препядствие
б) вестник
в) журналиска
г) материял
13. В кое изречениe НЕ е допусната пунктуационна грешка?
а) Виждаше се само как сълзите текат по бялото ù лице.
б) Виждаше се, само как сълзите текат по бялото ù лице.
в) Виждаше се само, как сълзите текат по бялото ù лице.
г) Виждаше се само как, сълзите текат по бялото ù лице.
14. Какви са подчертаните думи в изречението?
Двамата млади съпрузи живееха сговорно, задружно.
а) синоними
б) антоними
в) омоними
г) пароними

(Д. Талев)

15. Какво е значението на подчертаното фразеологично словосъчетание в
изречението?
Каза му в лицето, че повече не могат да бъдат приятели.
а) без заобикалки
б) с притеснение
в) с отчаяние
г) през сълзи
16. В кой ред отношението между двойката думи е различно от отношението в
другите двойки?
а) сглобявам – разглобявам
б) обаждам – обиждам
в) изграждам – разрушавам
г) влизам – излизам
17. Коя е най-подходящата дума за смисъла на изречението?
Няколко екипа на ……………. втори ден се борят с огъня в подножието на
планината.
а) бърза помощ
б) полицията
в) пожарната
г) гвардията
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18. От коя Ботева творба са стиховете?
Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира: него жалеят
земя и небо, звяр и природа,
и певци песни за него пеят...
а) „На прощаване в 1868 г.”
б) „Хаджи Димитър”
в) „Обесването на Васил Левски”
г) „Хайдути” (Баща и син)
19. Кой е автор на първия български роман?
а) Иван Вазов
б) Елин Пелин
в) Йордан Йовков
г) Димитър Димов
20. Бай Ганьо е герой на:
а) Алеко Константинов
б) Пенчо Славейков
в) Димчо Дебелянов
г) Пейо Яворов
21. „На оня свят” от Елин Пелин е:
а) роман
б) повест
в) разказ
г) поема
22. Коя творба на Яворов НЕ е част от любовната лирика на поета?
а) „Ще бъдеш в бяло”
б) „Две хубави очи”
в) „Градушка”
г) „Две души”
23. Сали Яшар е герой от разказа на Йордан Йовков:
а) „Индже”
б) „Песента на колелетата”
в) „Серафим”
г) „През чумавото”
24. За кой литературен герой е вярно твърдението,
патриархалните добродетели на българката?
а) Ралица от едноименната поема на Пенчо Славейков
б) Албена от едноименния разказ на Йордан Йовков
в) Катерина от романа „Железният светилник” на Димитър Талев
г) Ирина от романа „Тютюн” на Димитър Димов
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25. В коя творба художествено е пресъздадена историята на семейството на
Глаушеви?
а) романа „Под игото” от Иван Вазов
б) повестта „Гераците” от Елин Пелин
в) романа „Железният светилник” от Димитър Талев
г) романа „Тютюн” от Димитър Димов
История на България
26. Кой е Климент Охридски ?
а) административен управител по времето на цар Иван Асен ІІ
б) български патриарх по времето на цар Иван Шишман
в) български книжовник от времето на княз Борис І и цар Симеон
г) будител от времето на Българското възраждане
27. Кое НЕ е сред отличителните черти на народността?
а) общ език и култура
б) общо историческо минало
в) чувство за принадлежност към общността
г) мирно съжителство със съседните народи
28. Кога България официално е призната от Византия за царство?
а) 681 г. при хан Аспарух
б) 864 г. при княз Борис І
в) 917 г. при цар Симеон І
г) 927 г. при цар Петър І
29. През кой век избухва въстанието на Асен и Петър, което завършва с
освобождението на българските земи от византийска власт?
a) Х в.
б) ХІ в.
в) ХІІ в.
г) ХІІІ в.
30. Кой български цар управлява през ХІV в.?
а) Борил
б) Иван Александър
в) Иван Асен ІІ
г) Константин Асен
31. За коя историческа личност се отнася текстът?
Предполага се, че е роден в град Банско. Той е първият будител, защото
осъзнава какви са потребностите на възрожденските българи и написва история.
След това я разнася по селищата, да бъде четена и преписвана, за да знаят
българите своя род и език.
а) Паисий Хилендарски
б) Найден Геров
в) Софроний Врачански
г) Неофит Бозвели
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32. Кой българин дарява средства за откриване на взаимно училище в Габрово
през 1835 г.?
а) д-р Петър Берон
б) Васил Априлов
в) Неофит Рилски
г) Иларион Макариополски
33. Кое твърдение се отнася до класните училища в българските земи през
Възраждането?
а) дават по-модерни знания от гимназиите
б) дават същите знания като килийните училища
в) дават знания, надвишаващи тези на взаимните училища
г) по-напредналите ученици преподават на начинаещите
34. Кога се е състояла т.нар. „Великденска акция”, свързана с борбите на
българския народ за църковна самостоятелност през Възраждането?
а) 1824 г. във Враца
б) 1838 г. в Търново
в) 1858 г. в Болград
г) 1860 г. в Цариград
35. Кой възрожденец е бил председател на Българския революционен комитет в
Букурещ?
а) Георги Раковски
б) Любен Каравелов
в) Васил Левски
г) Георги Бенковски
36. Кое събитие се е случило на 6 септември 1885 г.?
а) Приет е Органическият устав на Източна Румелия.
б) Обявено е съединението на Източна Румелия с Княжество България.
в) Учредителното събрание приема Търновската конституция.
г) Българската държава тържествено е обявена за независимо царство.
37. Кой е първият български монарх след освобождението на българските земи от
османска власт?
а) Александър Батенберг
б) Фердинанд І
в) Борис ІІІ
г) Симеон ІІ
38. Коя държавна институция осъществява изпълнителната власт в Република
България?
а) Народното събрание
б) Конституционният съд
в) Министерският съвет
г) Президентството
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39. На коя дата в България се чества Денят на народните будители?
а) 3 март
б) 24 май
в) 22 септември
г) 1 ноември
40. Кой български паметник е включен в списъка на световното културно
наследство на ЮНЕСКО?
а) Бачковският манастир
б) иконата на св. Теодор Стратилат
в) Мадарският конник
г) археологическият комплекс Перперикон
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