
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

228202331201

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

ИНТЕРНО
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1. Разгледайте таблицата с разписания на автобусни линии от София до четири града и отговорете на въпросите
след таблицата.

Най-ранният автобус през седмицата тръгва от София в ______ часа и пътува за ____________.

Най-късно през седмицата тръгва автобусът от София за ____________. 

През кой ден от седмицата няма автобус за Бургас?_______________

2. Оцветете кръгчето пред реда, в който всички думи са изписани правилно.

хубаф, замък, скалис, пламък

хубав, замък, скалист, пламак

хубав, замък, скалист, пламък

хубаф, замък, скалис, пламак

3. На кой ред са спазени всички необходими норми за обръщение на ученик към непознат човек в
автобус? Оцветете кръгчето пред верния отговор.

Господине, заповядай да седнеш на моето място.

Чичо, седнете на моето място.

Господине, заповядайте ако обичате да седнете на моето място.

Хей Вие, седнете на моето място.

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. Оцветете кръгчето пред думите, при които Е спазено правилото за ятов преглас?

бял, бяла, бяли

ляв, лява, ляви

мляко, млякото, млечен

цял, цяла, цяли

5. На кой ред е спазена граматичната норма за бройна форма и множествено число при съществителните имена
от мъжки род.
Оцветете кръгчето пред верния отговор.

два ученика, десет войника

пет професора, два човека

трима преподаватели, няколко студенти

три офицера, пет полицая

6. Оцветете кръгчето пред реда, в който всички думи са синоними.

малък, голям, грамаден

бял, червен, черен

тъжен, безрадостен, нещастен

умен, разумен, умение

7. Оцветете кръгчето пред твърдението, което НЕ е вярно.

„Гераците“ е повест създадена от Елин Пелин

„Градушка“ е разказ написан от Емилиян Станев

„На прощаване“ е елегия създадена от Христо Ботев

„Под игото“ е роман създаден от Иван Вазов

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. Оцветете кръгчето пред формата на изразяване, която е употребена в следния откъс от разказа „Шибил“ на
Йордан Йовков.

   Шибил, страшният хайдутин, когото заптиета и кърсердари търсеха под дърво и камък, слизаше от планината 
и отиваше да се предаде. Утре тая вест щеше да се разчуе навсякъде, кой щеше да я повярва? Шибил малко се 
грижеше за това. Той бързаше и мислеше за друго.
   Мислеше си как преди месец-два, от високите върхари на Сините камъни, където между гнездата на орлите 
беше и неговото хайдушко гнездо, той видя, че долу по пътя идат жени. Не беше в хайдушките правила да се 
задяват жени, нито имаше място за жени в сърцето на хайдутина.

диалог

монолог

описание

повествование

9. Кой от следните герои има следното отношение към жените: „А бе жена нали е, какво ще приказваш с
нея?“ (цитат) Оцветете кръгчето пред верния отговор.

Дядо Йордан Герака от „Гераците“

Бойчо Огнянов от романа „Под игото“

Гунчо от разказа „По жицата“

бай Ганьо от „Бай Ганьо у Иречека“

10. Прочетете следния откъс от романа „Под игото“ и подчертайте думите, които показват становището на автора.

Дълбоко набожен и благочестив, Марко полагаше голяма грижа да вдъхне у синовете си религиозно чувство.
Вечер, доде изчетеше повечерката си пред иконостаса, големите бяха длъжни да присъствуват на молитвата.
Дойдеше ли неделя и празник, всички трябваше да идат на черква. Това беше закон неотменим.

11. Прочетете следното изречение и редактирайте (поправете) всички думи, при които е допусната правописна
грешка, като ги препишете. Думите с правописна грешка са четири.

Голяма поетическа прелес се крие в песните за нещасна любов, при която никъква
човешка злоба не може да раздели две вярни сърца.

1.____________ 2.____________ 3.____________ 4.____________

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. Прочетете текста и определете в кое наклонение са подчертаните глаголни форми.
Оцветете кръгчето пред верния отговор.

Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и
да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море.

условно наклонение

преизказно наклонение

повелително наклонение

изявително наклонение

13. Оцветете кръгчето пред изречението, което по състав е сложно съчинено.

Дълбоко набожен и благочестив, Марко полагаше голяма грижа да вдъхне у синовете си религиозно 
чувство.

Още по-строго се отнасяше към ония, които изоставяха училището.

Марко усети тозчас лъжата, скокна сърдито, улови сина си за ухото и го изведе така на улицата.

Той вярваше в науката, както вярваше в бога, без разсъждение.

14. Свържете следните фразеологични словосъчетания с тяхното значение, като поставите номера на
словосъчетанието на подходящо място.

1. лее крокодилски сълзи
2. сече му тиквата
3. разправя бабини деветини
4. прониза ме с очи

___  строго поглежда

___ говори небивалици

___  умен е

___  проявява лицемерие

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. Кое от посочените твърдения НЕ отговаря на представата за бунтовника – лирически герой в Ботевото
стихотворение „На прощаване”,  че е въплъщение на мислите и чувствата на всеки, обрекъл живота си на:

отечеството и неговата свобода;

примирение с робството;

борбата за правда и свобода;

дълга към род и родина.

16. Прочетете следния откъс от романа „Снаха“ на Георги Караславов и оцветете кръгчето пред формата на
разказване, която е употребил авторът.

Мека, къдрава здрачевина се свлече леко по накъсаните огнени нишки на първите звезди. Неуловим полъх
разклати върховете на потъмнелите дървета, провря се надолу из клоните и отвя задухата на догорелия летен
ден. Прашното село се сгуши и притихна в сладка дрямка под медния звън на далечни развърнати стада и
глухия тропот на закъснели коли.

повествование

диалог

описание

монолог 

17. Прочетете следния текст и отговорете на въпросите от 17 - 19.

Конкорд
Най бързият пътнически самолет в света „Конкорд“ е проектиран и построен от англо-френска компания през
далечната 1969 година. Произведени са общо 14 бройки. Използван е предимно за трансатлантически полети,
защото е произвеждал много силен шум при пробиване на звуковата бариера, който се чувал от земята.
Максималната му скорост е била 2179 km/h, което се равнява почти на два пъти скоростта на звука. Най-
забележителното преживяване с „Конкорд“ било, че той при максимална скорост изпреварвал залеза на
слънцето. По време на полет от Париж или Лондон до САЩ самолетът е излитал по тъмно и е настигал
слънцето, като от кабината се е виждало как слънцето изгрява от запад. След дълги години безаварийни полети
на 25. юли 2000 г. при излитане от Париж самолетът катастрофира. Поради ниския брой пътници след
катастрофата и високия разход на гориво компанията решава да прекрати полетите на „Конкорд“ през 2003 г.

Оцветете кръгчето пред НЕВЯРНОТО твърдение.

Самолетът „Конкорд“ е произведен в края на шейсетте години на миналия век.

Максималната му скорост е била повече от 2000 km/h.

През 2000 г. самолетите „Конкорд“ са спрени от употреба.

Летял е предимно над океана, защото е произвеждал твърде силен шум.

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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18. Определете вида на подчертаното изречение в текста:

Конкорд

Най бързият пътнически самолет в света „Конкорд“ е проектиран и построен от англо-френска компания през
далечната 1969 година. Произведени са общо 14 бройки. Използван е предимно за трансатлантически полети,
защото е произвеждал много силен шум при пробиване на звуковата бариера, който се чувал от земята.
Максималната му скорост е била 2179 km/h, което се равнява почти на два пъти скоростта на звука. Най-
забележителното преживяване с „Конкорд“ било, че той при максимална скорост изпреварвал залеза на
слънцето. По време на полет от Париж или Лондон до САЩ самолетът е излитал по тъмно и е настигал 
слънцето, като от кабината се е виждало как слънцето изгрява от запад. След дълги години безаварийни полети 
на 25. юли 2000 г. при излитане от Париж самолетът катастрофира. Поради ниския брой пътници след 
катастрофата и високия разход на гориво компанията решава да прекрати полетите на „Конкорд“ през 2003 г. 

________________________________________

19. Кое от дадените словосъчетания НЕ може да замени подчертания израз в текста? Оцвети кръгчето пред верния
отговор.

Конкорд

Най бързият пътнически самолет в света „Конкорд“ е проектиран и построен от англо-френска компания през
далечната 1969 година. Произведени са общо 14 бройки. Използван е предимно за трансатлантически полети,
защото е произвеждал много силен шум при пробиване на звуковата бариера, който се чувал от земята.
Максималната му скорост е била 2179 km/h, което се равнява почти на два пъти скоростта на звука. Най-
забележителното преживяване с „Конкорд“ било, че той при максимална скорост изпреварвал залеза на слънцето.
По време на полет от Париж или Лондон до САЩ самолетът е излитал по тъмно и е настигал слънцето, като от
кабината се е виждало как слънцето изгрява от запад. След дълги години безаварийна експлоатация на 25. юли
2000 г. при излитане от Париж самолетът катастрофира. Поради ниския брой пътници след катастрофата и
високия разход на гориво компанията решава да прекрати полетите на „Конкорд“ през 2003 г.

безаварийна употреба

безпрепятствено стопанисване

безпроблемно използване

благополучни полети

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. Следните цитати са думи на баба Илийца от разказа „Една българка“ на Иван Вазов.  Свържете дадените черти
от нейния образ, като напишете до всеки номера на цитата.

1. „И хляб ще ти донеса, и някоя друга дреха.“
2. „Да направя това добро… клетнику!“
3. „Божичко, закрили го, българин е…“
4. „Луда не луда, ще вървя“

___героизъм

___милосърдие

___доброта

___родолюбие

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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 ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

ЗА ИЗПИТА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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ИНТЕРНО

ИДЕНТИФИКАЦИОННА ФОРМА
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_____________________________________        
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ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА УЧЕНИКА

ЗАЛЕПЕТЕ СТИКЕРА ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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