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ИДЕНТИФИКАЦИОННА ФОРМА

________________________________________________________________________________
ИМЕ, ИМЕ НА ЕДИН ОТ РОДИТЕЛИТЕ/ДРУГ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ФАМИЛИЯ НА УЧЕНИКА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ_______________________________________________________________
МЯСТО _______________________________________________________________
ОБЩИНА _______________________________________________________________

____________________________________
ПОДПИС НА ДЕЖУРНИЯ УЧИТЕЛ

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА УЧЕНИКА

Можете да получите достъп до резултатите на http://zios.mpn.gov.rs/
Потребителско име: Въведете своя идентификационен номер
Парола:

Република Сърбия
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,

НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ЕКЗЕМПЯР ЗА УЧЕНИКА
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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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НАСОКИ ЗА РАБОТА

• Тестът, който трябва да решиш има 20 задачи. За работа са предвидени 120 минути.
• Пиши четливо, с букви на кирилица, като се увериш, че отговорите ви са разбираеми, но и граматически и
правописно правилни.
• Когато решавате задачите, където се очаква да нещо допишеш, винаги изпочвайте пълното название;
съкращенията не са разрешени (напр. трябва да се пише съществително име, а не с.и. или локатив, а не лок. и
други подобни).
• Окончателния отговор и процедурата напиши със синя химикалка (по време на работа можеш да
използваш молив и гумичка).
• Отговор, който е написан само с молив, черна химикалка, или химикалка, която лесно се изтрива, няма да
бъде признат.
• Задачите с предлагани отговори няма да бъдат признати ако отговорите са коригирани.

• Не пишете нищо на QR кодовете ( ) които се намират на всяка страница на теста.
• Обърни внимане на това, че задачите се различават по начина, на който трябва да дадеш отговора.
В някои задачи ще изберете правилния отговор, като оцветите подходящото кръгче. В задачите, където има
повече правилни отговори, трябва да бъдат оцветени повече кръгчета. Внимавайте кръгчето да бъде оцветено,
защото само тогава отговорът ще бъде признат.

• Ако приключиш по-рано, предай теста и тихо излезни.

Желаем ти много успех на изпита!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
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ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Следните изречения са от различни функционални стилове. Напишете на всяко от изреченията номера на
съответния функционален стил.

1. Художествен стил
2. Научен стил
3. Публицистичен стил
4. Разговорен стил
5. Официално делови (административен) стил

___Мълниите най-често възникват в купесто-дъждовните облаци, но могат да се образуват и от торнадо,
вулканични изригвания и пясъчни бури.

___Обемът на вредните емисии от самолети в света е намалял почти с една трета заради масовото спиране на
полетите, причинено от мерките за ограничаване на разпространението на новия коронавирус.

___Той живееше в едно затънтено планинско, от няколко кошари селце, загнездено в един висок усоен валог на
Стара планина, над Искърската клисура.

___Декларирам под пълна наказателна отговорност, че посочените от мен данни са верни.

___Ще ми се тая година моите да ме заведат на море.

746054e5-f457-4cde-bbe3-51ba867c981c

2. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка.

„За първи път виждам толкова голям водопад“, каза един от туристите.

3. Следният текст представлява диалог между ученик и неговата учителка, но ученикът не е спазил правилата за
речев етикет. Препишете текста, като редактирате грешките.

– Здрасти, госпожа Иванова! Как си?

– Здравей, Мартине! Благодаря, добре съм. Научи ли си урока за днес?

– Сори, ама не успях.

– Трябва да се отнасяш по-отговорно към задачите си. Надявам се все пак да успееш до утре.

– Ще се постарая. Чао, госпожа!

– Довиждане, Мартине! Приятен ден!

ИНТЕРНО

- 1 -
Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати

без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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4. Допишете подходящия (кратък или пълен) определителен член на думите, като спазите книжовната норма.

Автор___ на роман___ беше поканен на среща с клас___.

6. Оцветете кръгчето пред верния отговор.
В какъв речник ще намерите следната информация, която се отнася до дадена дума:

– Отличителен знак на държава, град, сдружение, учреждение и др., който се изобразява върху знамена, печати,
монети, документи и др.

Правописен речник

Етимологичен речник

Тълковен речник

Фразеологичен речник

5. В следното изречение глаголите са в сегашно време, несвършен вид. Препишете го като преобразувате
глаголите в свършен вид и употребите минало свършено време.

Селото се потаява, сякаш заспива под нежното копринено шумолене на снежинките.

7. Напишете номера на автора пред неговата творба.

1. Алеко Константинов
2. Йордан Йовков
3. Емилиян Станев
4. Добри Чинтулов
5. Иван Вазов

___„Крадецът на праскови“

___„По жицата“

___„Под игото“

___„Пази Боже сляпо да прогледа“

___„Вятър ечи, Балкан стене“
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без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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8. Напишете в празните полета към кой литературен род принадлежи всеки един от трите текста.

1. _________________
Един беден търговец тръгнал на път и дал всичката си желязна стока на съхранение при един богат търговец.
Когато се върнал, той отишъл при богатия търговец и си поискал назад желязото.

2. _________________
Тази вечер Витоша е тъй загадъчна и нежна —
като теменужен остров в лунносребърни води,
и над смътния й гребен, сякаш в болка безнадеждна,
се разтапят в тънка пара бледи есенни звезди.

3. _________________
ВИДА (влиза отвън). Булка! Елице! Какво си направила?
ЕЛИЦА (учудено, тихо). Какво съм направила?
ВИДА. Що си се вързала тъй?
ЕЛИЦА. Глава ме боли.
ВИДА. Че грозно ти стои! Я да я махнеш таз кърпа! Ще доде някой и ще те види, какво ще каже, празник е.
Махни я, махни!

9. Оцветете кръгчето пред формата на изразяване, която е употребена в следния откъс.

Да съм гладен и жаден – не! Ако ме гледаш отвънка – всичко ми е пълно и равно. Дъщеря ми – женена, живее
си в село, детето й – здраво, мъжът й – председател, синът ми е в министерството, дето се вика, първият
помощник, инженер с диплома като чаршаф, с автомобил го вземат и връщат. Жена му докторица, на заплата,
къпят се в порцеланово корито. Яденето ми – ядене, креватът ми – креват, сам стая и пак съм зле, зле и зле, та
няма накъде!...

Николай Хайтов

монолог

повествование

диалог

описание

10. Прочетете следния откъс от разказа „Ветрената мелница“ на Елин Пелин и изпълнете задачите.

Подчертайте израза от текста, който показва прякото становище на автора?

Тоя пущинак с обраснали в бурен до пояса основи, свърталище на боязливи лалугери, зелени гущери и
отровни пепелянки, тоя избелял от дъждове и пек скелет, с незалепени и озъбени стени, през които пищят
ветрища и хали, макар запустял и изоставен, е единствената ветрена мелница от равно шопско дори до
безкрайно филибешко поле. Това е и единствен спомен за сухата година, оставен от сръчната и майсторска
ръка на Лазар Дъбака, известен с шегите си и с разните си планове и замисли, започвани с присърце и
напущани с добродушна, себеобидна усмивка.

746054e5-f457-4cde-bbe3-51ba867c981c
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11. Препишете следния откъс от ученически преразказ като редактирате седемте допуснати правописни грешки.

Един пролетен ден тръгнах с бащами на расходка в гората. Както си вървяхме по една от многото патеки,
направени из гъстите храсталаци, чухме някакав странен шум. Приближихме се до мястото и видяхме едно
малко сърненце, който сигурно чакаше майкаси да се заварне при него.

12. Поставете с коса чертица ударенията на думите.

пролет – пролетта

младост – младостта

ученик – ученикът

13. Прочетете следния откъс от разказа „Ветрената мелница“ на Елин Пелин и изпълнете задачите.

Каква синтактична служба изпълняват подчертаните думи в текста? Оцветете кръгчето пред верния отговор.

Тоя пущинак с обраснали в бурен до пояса основи, свърталище на боязливи лалугери, зелени гущери и
отровни пепелянки, тоя избелял от дъждове и пек скелет, с незалепени и озъбени стени, през които пищят
ветрища и хали, макар запустял и изоставен, е единствената ветрена мелница от равно шопско дори до
безкрайно филибешко поле. Това е и единствен спомен за сухата година, оставен от сръчната и майсторска
ръка на Лазар Дъбака, известен с шегите си и с разните си планове и замисли, започвани с присърце и
напущани с добродушна, себеобидна усмивка.

приложения

обстоятелствени пояснения

определения

допълнения

746054e5-f457-4cde-bbe3-51ba867c981c
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14. Прочетете следния откъс от разказа „Ветрената мелница“ на Елин Пелин и изпълнете задачите.

С кой от изразите НЕ може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисъла й? Оцветете кръгчето
пред верния отговор.

Тоя пущинак с обраснали в бурен до пояса основи, свърталище на боязливи лалугери, зелени гущери и
отровни пепелянки, тоя избелял от дъждове и пек скелет, с незалепени и озъбени стени, през които пищят
ветрища и хали, макар запустял и изоставен, е единствената ветрена мелница от равно шопско дори до
безкрайно филибешко поле. Това е и единствен спомен за сухата година, оставен от сръчната и майсторска
ръка на Лазар Дъбака, известен с шегите си и с разните си планове и замисли, започвани с присърце и
напущани с добродушна, себеобидна усмивка.

на драго сърце

с отегчение

с удоволствие

съвсем непринудено

15. Напишете в празното поле към за кой лиро-епически вид се отнася описанието.

Стихотворна творба с особена атмосфера на тайнственост и напрежение, в която се представя необикновено
събитие с фантастични елементи и често с трагичен завършек. _____________________

16. Прочетете следния откъс от разказа „Ветрената мелница“ на Елин Пелин и изпълнете задачите.

Кои художествени стилови средства са употребени в подчертаните изрази? Оцветете кръгчето пред верния
отговор.

Тоя пущинак с обраснали в бурен до пояса основи, свърталище на боязливи лалугери, зелени гущери и
отровни пепелянки, тоя избелял от дъждове и пек скелет, с незалепени и озъбени стени, през които пищят
ветрища и хали, макар запустял и изоставен, е единствената ветрена мелница от равно шопско дори до
безкрайно филибешко поле. Това е и единствен спомен за сухата година, оставен от сръчната и майсторска
ръка на Лазар Дъбака, известен с шегите си и с разните си планове и замисли, започвани с присърце и
напущани с добродушна, себеобидна усмивка.

метонимия и сравнение

метафора и сравнение

олицетворение и хипербола

градация и хипербола

746054e5-f457-4cde-bbe3-51ba867c981c
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17. Оцветете кръгчето пред твърдението, което НЕ е вярно според графиката.

В периода 1980-1985 година производството на велосипеди се увеличава.

През 2000 година производството на автомобили достига 40 милиона бройки.

Производството на автомобили не превишава производството на велосипеди.

В периода 1985-1990 производството на велосипеди е под 75 милиона.

18. Попълнете таблицата, като разпределите думите от изречението в съответната колонка.

Днес всеки знае, че без наука няма сполука.

съществително местоимениеглагол наречие съюз предлог

19. Оцветете кръгчето пред фразеологизмите, които имат едно и също речниково значение.

обирам си крушите – обирам каймака

хвана се на въдицата – хванал съм се на хорото

водя го за носа – виря си носа

запретнах ръкави – плюх си на ръцете

746054e5-f457-4cde-bbe3-51ba867c981c
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20. Оцветете кръгчето пред стиха от стихотворението „На прощаване в 1868“ на Христо Ботев, който НЕ
представя мотивите на бунтовника да поеме по пътя на борбата.

„Там аз за мило, за драго,/ за теб, за баща, за братя...“

„кат си ме, майко, родила/ със сърце мъжко, юнашко...“

„та тебе клета оставих/ за първо чедо да жалиш!“

„на глас тичам народен/ срещу врагът си безверни“

746054e5-f457-4cde-bbe3-51ba867c981c
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ИДЕНТИФИКАЦИОННА ФОРМА

________________________________________________________________________________
ИМЕ, ИМЕ НА ЕДИН ОТ РОДИТЕЛИТЕ/ДРУГ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ФАМИЛИЯ НА УЧЕНИКА

В празните полета въведете своя идентификационен номер (по една цифра във всяко поле), а след това под всяка
цифра оцветете кръгчето пред верния отговор. Например в полето с идентификационен номер на ученика под
цифрата 3 оцвети кръгчето до цифра 3.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ _______________________________________________________________
МЯСТО _______________________________________________________________
ОБЩИНА _______________________________________________________________

____________________________________
ПОДПИС НА ДЕЖУРНИЯ УЧИТЕЛ

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА УЧЕНИКА
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ПРИМЕР ЗА ПОПЪЛНЕН
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР

Република Сърбия
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,

НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ЕКЗЕМПЯР ЗА УЧИЛИЩЕТО

ЗАЛЕПЕТЕ СТИКЕРА ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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