
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

Резултатите могат да се погледнат на портала Моја  средња школа: http://mojasrednjaskola.gov.rs с въвеждане на 
единния идентификационен номер на ученика (код на ученика от осем цифри). За превземане на сканирания тест в 
пдф формат, в онази част където са достъпни резултатите от окончателния изпит, необходимо е  да се въведе единния 
код на теста.

Единен код на теста:

Ако родителят / друг законен представител има акаунт на портала Мој есДневник или акаунт на Порталу за 
електронску идентификацију еID.gov.rs, с който има достъп  на портала Мој есДневник, тогава освен преглед на 
резултатите на окончателния изпит на портала Моја  средња школа може да използва и някои от следните 
електронни услуги: подаване на възражение на резултатите на окончателния изпит, подаване на електронен списък на 
желанията и подаване на електронна заявка за записване в средно училище.

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

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 решите има 20 задачи. За работа са предвидени 120 минути.
• Пишете  четливо, с букви на кирилица, като се уверите, че отговорите ви са разбираеми, но и граматически и 
правописно правилни.
• Когато решавате задачите, където се очаква да нещо допишете винаги изписвайте пълното название; 
съкращенията не са разрешени (напр. трябва да се пише съществително име, пълен член и други подобни).
• Окончателния отговор и процедурата напишете със синя химикалка (по време на работа можете да 
използвате молив и гумичка).
• Отговор, който е написан само с молив, черна химикалка, или химикалка, която лесно се изтрива, няма да 
бъде приет.
• В задачите с предложени отговори, в които само един отговор е верен, получавате 0 точки, ако до верния 
отговор отбележите някой отговор, който не е верен.
• 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.
• Обърнете внимане на това, че задачите се различават по начина, на който трябва да дадете 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. Внимавай  кръгчето да бъде оцветено, 
защото само тогава отговорът ще бъде признат.

• Ако приключите по-рано, предайте теста и тихо излезнете.

Желаем Ви 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.
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ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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1. Прочетете изреченията и оцветете кръгчето пред изречението, което не принадлежи на художествения стил на 
общуване.

Черквичката, останала кой знае от кои времена, се е слупила под тежестта на плочния покрив, обраснал 
с мъх.

Просторните гори, които някога са освежавали и красили околностите, отдавна са изчезнали.

В горите на Стара планина обитават кафяви мечки.

Сам Бог е вдигнал благоволението си оттук и хората са престанали да идат на поклонение.

2. Оцветете кръгчето пред изречението, в което е спазено правилото за писане на главна буква.

Велико търново е средновековен град с богата история. 

България се намира на Балканския Полуостров.

Най-голямо изпитание за мореплавателите е било да прекосят Атлантическия океан.

Света Гора се намира на гръцкия полуостров Атон.

3. Прочетете внимателно следните изречения и оцветете кръгчето пред изречението, в което НЕ е спазена 
нормата за правилно подреждане на думите.

Много бързо ваканцията зимна свърши.

Винаги се радвам, когато получавам хубави оценки.

Обичам да пътувам с автобус.

Днес си купих нова видеоигра.

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

© 2022 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду



- 2 -

4. На кой ред има дума с непостоянно Ъ? Оцветете кръгчето пред верния отговор.

кръв, кървя плът, плътен кърпя, кръпка мисъл, мисли

5. Оцветете кръгчето пред думата, която НЕ е глагол.

обичам обич обикна заобичам

6. В кое от следните изречения глаголната форма е употребена в минало свършено време? Оцветете кръгчето пред 
верния отговор. 

Песента се ширеше, волна и млада, чиста като извор, пълна с надежди и желания.

Тя кичеше на китки мили хубави думи и ги пращаше с любов някому някъде.

Над полето, сякаш с кръст в ръка, прехвръкна надеждата, по нея радостта.

Златни класове се ронеха и горяха самотни.

7. Оцветете кръгчетата в подходящите полета за да свържете произведението с неговия автор.

Иван Вазов

Алеко Константинов

Йордан Йовков

Елин Пелин

По жицата Бай Ганьо Под игото На браздата

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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8. Прочетете откъсите и определете коя творба принадлежи на народното творчество. Оцветете кръгчето над 
съответната колонка.

Заплакала е гората,
гората и планината,
и на гората дървето.

И на дървето вършето,
и на вършето листето,
и от гнездата пилците.

Я надуй, дядо, кавала,
след теб да викна - запея
песни юнашки, хайдушки,
песни за вехти войводи -
за Чавдар страшен хайдутин,
за Чавдар вехта войвода -
синът на Петка Страшника! 

Питат ли ме де зората
ме й огряла първи път,
питат ли ме де й земята,
що най-любя на светът.

Тамо, аз ще отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей;

9. Всеки един от следните откъси принадлежи на някой от трите литературни рода – лирика, епос и драма. 
Напишете името на литературния род над откъсите.

1. ________________

На едно открито място, цял залян от слънчева светлина, се издигаше стар чифликчийски дом, обграден с дълбоки 
канали. От неговите стени до самата вода растяха репеи, и то толкова високо, че под някои от тях децата можеха 
да стоят прави, без да се навеждат. Там беше също така пусто, както и в най-дълбокия горски гъсталак. Там 
именно лежеше в гнездото си младата патица и мътеше патенца.

Ханс Кристиан Андерсен „Грозното патенце“

2._________________

Ти целия скован от злоба си,
о шумен и разблуден град,
и твойте електрични глобуси
всуе тъй празнично блестят!

Че всяка вечер теменужена
ти виждаш бедните деца
и обидата незаслужена
по изнурените лица.
                         Христо Смирненски „Братчетата на Гаврош“

3. __________________

САВКА: Какво си се замислила?
ЖИВКА: Чудя се как да избегна това зализаното.
САВКА: По добре тури една кръпка.
ЖИВКА: Точно това ще направя. Ох, лельо Савке, едва свързваме двата края. Моят не си гледа работата, хванал 
се с политика.

Бранислав Нушич „Госпожа министершата“

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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10. Определете към кой функционален стил принадлежи всяко едно от изреченията, като оцветите отговарящото 
кръгче.

Публицистичен 
стил

Художествен стил

Официално-делови 
стил

Разговорен стил

Долуподписаният 
Димитър Иванов, 
декларирам под 

пълна наказателна и 
материална 

отговорност, че съм 
приложил всички 

необходими 
документи.

Великобритания 
отменя зелените 

сертификати, както и 
всички въведени 
досега мерки за 
ограничаване на 

разпространението 
на коронавируса.

Утре класната ще ни 
раздава новите 

униформи, но аз не 
съм навит ги 
обличам.

Тая летателна 
машина беше едно 

чудо на 
съвременната 

техника, която Ян 
Бибиян бе използвал 
гениално, като бе 
прибавил и много 

свои тайни 
изобретения.

11. Прочетете следните изречения, внимателно помислете и оцветете кръгчето пред изречението, в което е 
пропусната запетая.

Те казаха че имаме две задачи за домашно.

Те казаха да решим тези две задачи.

Те казаха кои са двете задачи за домашно.

Те казаха как да решим тези две задачи.

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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12. При коя двойка сродни думи ударението се премества. Оцветете кръгчето пред верния отговор.

радост – радостен

пиша – писмен

младост – младини

пролет - пролетен

13. Попълнете таблицата като препишете думите от изречението в подходяща колонка в зависимост от това към коя 
част на речта принадлежат. Ако работите правилно, в една от колонките ще има три думи, а останалите по една.

На новия стадион имаше много хора и състезатели. 

Съществително Прилагателно глагол наречие съюз предлог

14. С коя глаголна форма трябва да се употреби следното изречение за да бъде в минало свършено време. Оцветете 
кръгчето пред верния отговор.

В нашия век животът бързо се променя.

ще се променя

щеше да се променя

се променяше

се промени

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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15. Свържете всяка една от дадените творби с нейния жанр, като оцветите кръгчето на подходящо място.

„Гераците“ Елин Пелин

„Шибил“ Йордан Йовков

„Под игото“ Иван Вазов

„Да се завърнеш в бащината къща“ 
Димчо Дебелянов

роман разказ повест елегия

16. Прочетете следния куплет от стихотворението „Българският език“ на Иван Вазов и отбележете кръгчето пред 
изразните средства, които поетът е използвал.

Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
Вслушал ли се някой досега
в мелодьата на твойте звуци сладки?

метафора и сравнение

олицетворение и епитет

ирония и хипербола

епитет и метафора

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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17. Отговорете на въпросите зададени под таблицата, на която се виждат средните минимални и максимални 
температури, както и количество валежи на връх Мусала.

През кой месец минималната средна температура е най-ниска?________________

През кой месец максималната средна температура е най-ниска?________________

През кой месец количеството валежи е най-високо?_________________

мин.

макс

кол. валежи 
в mm

яну фев март апр май юни юли авг. сеп. окт. ноем. дек.

-9,9

0,6

132 96

-0,5

-11,2 -8,3

0,2

136 138

-1,5

-6,8 1,1

4,2

88 53

6,8

2 7,5 6,7 5,7 0,6 -1,7 -4,6

1,33,44,68,210,612,5

44 61 94 66 40 8

18. Оцветете кръгчето пред изречението, в което подчертаната дума е прилагателно име.

Да бъде винаги пръв е характерно за него.

Рубинът е благороден камък с характерен червен цвят.

19. Оцветете кръгчето пред изречението, което е сложно съставно с подчинено определително.

Приятно е да се разхождаш в гората, когато времето е хубаво.

Цял месец решавам задачи по математика, които най-накрая разбрах.

Слънцето се скри зад облаците, защото заваля силно.

Съсредоточено и внимателно Мария четеше интересна книга.

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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20. Какво внушават следните стихове от стихотворението на Христо Ботев „Хаджи Димитър“. Оцветете кръгчето 
пред верния отговор.

Тоз който падне в бой за свобода,
той не умира: него жалеят
земя и небе, звяр и природа
и певци песни за него пеят…

Героят не може да умре в битката, защото е по-силен от враговете си.

Героят не се страхува от гибел.

Същността на безсмъртието. 

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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ПРАЗНА СТРАНИЦА 

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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