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ПРОБЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

VII клас 

28 април 2018 г. 
 

  УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,  
Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература.  
Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от 

които само един е верният, и с кратък свободен отговор.  

Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в теста.  

За да отбележите своя отговор на съответната задача, зачертайте със знака X буквата 

на избрания ат Вас отговор.  

 Например:    
Ако след това прецените, че отговорът Ви не е верен, запълнете кръгчето с грешния 

отговор и зачертайте със знака X буквата на друг отговор, който приемате за верен.  

 Например:    
За задачите със свободен отговор в теста е оставено празно място. Използвайте това 

място, за да запишете своя отговор.  
Ако след това прецените, че записаният свободен отговор не е верен, задраскайте го с 

хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.  

Запомнете!  Като действителен отговор на съответната задача се приема само 

този, чиято буква е зачертана със знака X. За всяка задача трябва да е отбелязан 

не повече от един действителен отговор.    
 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!  
 

Име, презиме, фамилия:    

Училище:    

Брой точки:  Оценка:  Оценител:  

 

    
А     В   Г   

    
А   Б   В   Г   
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Прочетете текста и разгледайте снимките, за да изпълните задачите от 

1. до 16. включително. 

     Цветята имат свой символен език, чрез който изразяват нашето лично 

отношение, нашата обич, уважение и възхищение, мълчаливо признание и 

подкрепа или радост от живота и красотата на мига. Те проправят път към 

сърцата на хората, дарявайки внимание, топлота и симпатия. Всеки повод е 

достатъчно добър да се поднесе букет цветя.  

     В началото на XX век се разпространява символен език на цветята, чрез 

който нашите прадеди са общували помежду си и са обяснявали чувствата 

си, без да кажат нито една дума, само с помощта на цветята.  

     Какво говорят цветята? Момината сълза изповядва горещата любов на 

лиричен обожател, който се стеснява да говори за чувствата си. Лалето 

говори, че от приятелството до любовта има само една крачка. 

Червеният карамфил най-често разкрива хармонична, истинска любов. 

Герберът издава, че подаряващият цветята иска да покаже колко е 

щедър. Фрезиите са вестителите на романтична любов. Гергината 

(далията) символизира горда любов, непризнаваща компромиси.   

     Дори и да не вярвате във всичко това, със сигурност ще ви бъде приятно 

да научите, че растенията във вашия дом или офис ви помагат да станете 

по-добри, а плановете ви да бъдат по-успешни. Можете да подберете 

стайни цветя, с които ще се чувствате по-комфортно и може би ще сте по-

щастливи. Важното е да вярвате в това, понеже вярата е половината от 

успеха. Цветята ще донесат положителна промяна във вашия дом само ако 

им се радвате и се грижите за тях.    
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1.Кое твърдение е вярно за връзката между текста и снимките?                

А) Всичките цветя на снимките са описани в текста с техния символен 

език.                  

Б) Едно от цветята на снимките не е споменато в текста.                                         

В) Две от цветята на снимките не присъстват в текста.                                            

Г) Снимките съответстват  

2. Кое твърдение е вярно, като се има предвид информацията от 

текста и от снимките? 

А) В началото на века се разпространява символен език на цветята.           

Б) Нашите роднини са общували помежду си без думи, само с помощта на 

цветята.                

В) Всички цветя от снимките носят символика, свързана с истинската 

любов.                                                                                                                    

Г) Цветята носят положителна промяна в дома, ако им се радваме и се 

грижим за тях. 

3. Кое цвете е описано в текста с неговия цвят? 

А) лалето                         

Б) фрезията                                                                                                   

В) герберът                                                                   

Г) карамфилът 

4. Допълнете твърдението, като имате предвид информацията от 

текста. 

        Цветето гергина символизира ______________________ .                            

А) вечна любов                                                      

Б) всеотдайна любов                                                                                                     

В) искрена любов                        

Г) горда любов 

5. Кое от цветята на снимките не е свързано с информацията от 

текста? 

А) момината сълза                                                                                                          

Б) фрезията                          

В) гергината                         

Г) розата 
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6. Какво изразява подчертаната част в изречението?                                

Можете да подберете стайни цветя, с които ще се чувствате по-

комфортно и може би ще сте по-щастливи.   

А) условие                                                                                                                      

Б) убеденост                           

В) категоричност                           

Г) желание 

7. В кой ред е посочено вярно значението, с което глаголът да вярвате 

е употребен в текста? 

А) Поставям определено условие нещо да се случи.                                                             

Б) Не съм сигурен в това което трябва да се случи.                                                  

В) Сигурен съм в това, което твърдя, че ще се случи.                                                

Г) Желая това, което твърдя да се случи.  

8. Коя дума не е синоним на думата хармонична, употребена в текста?                 

А) съзвучна                      

Б) съизмерима                               

В) съответстваща                    

Г) противоречива  

9. Като се има предвид информацията в текста кое от посочените 

цветя символизира истинската любов? 

А) герберът                                                       

Б) гергината                                  

В) момината сълза                   

Г) червения карамфил  

10. В кой ред фразеологизмите са антонимни изрази?  

А) запретвам ръкави – дойде ми до гуша            

Б) морето му е до колене – на всяка манджа мерудия                    

В) търся си белята – дърпам дявола за опашката                     

Г) държа го изкъсо – отпуснал съм му края  

Прочетете подчертаното изречение в текста, за да изпълните задачи от 

11. до 15. Включително.                                                                                                      

В началото на 20 век се разпространява символен език на цветята, чрез 

който нашите прадеди са общували помежду си и са обяснявали 

чувствата си, без да кажат нито дума, само с помощта на цветята.   
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11. С кой израз може да бъде заменен предлогът помежду, без да се 

промени смисълът на изречението? 

А) един с друг                          

Б) между себе си                                                   

В) измежду тях                 

Г) сред хората 

12. Съюзът без да въвежда  

А) подчинено определително изречение                                                                      

Б) подчинено допълнително изречение                                                                      

В) подчинено обстоятелствено изречение                                                                   

Г) подчинено подложно изречение       

  

13. За какво служи първата запетая в изречението? 

14. Запишете с думи броя на сказуемите в изречението. 

15. Коя дума от главното изречение пояснява първото подчинено 

изречение?  

16. Запишете три положителни характеристики на цветята и тяхното 

значение за общуването между хората според информацията в текста! 

17. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като 

запазите основното глаголно време и спазите правилата за 

пунктуационно оформяне. 

Тя се обръща и весело го задява:             

- Бате, не мож позна Пенкиния глас!           

И прижуреното и пълно личице, младо и свежо, светне от усмивка.     

- Долавям, но слабо… слива се с другия и се губи! – отговаря 

Никола…   

18. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и 

пунктуационни грешки, както и грешките при членуването.  

    Вчера моя най-добър приятел ме покани на рождения си ден. Масата 

беше отрупана с какви ли не лакомства. Имаше сандвичи с пъстърма, 

луканка и кренвирши. Имаше дори риба пастърва. Освен голямата торта, 

приготвена с много вкус бяха наредени още лукуми, толумбички и една 

голяма бомбониера с шарени бомбони. За рожденника – да не говориме! 

Беше се облякъл с черна фанелка, върху която беше изписано името на 

любимият ми футболен отбор. 
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19. С кое твърдение може да се продължи изречението? 

          В увода на одата „Опълченците на Шипка“ лирическият говорител 

……… ………………………………………………………..                                                                    

А) въвежда времето и мястото, в което ще се развие разказът за боя при 

Шипка.                 

Б) запознава с числеността на воюващите сили и броя нападения на врага.           

В) води спор за националното ни достойнство, признава срама, но изтъква 

славата.                      

Г) обезсмъртява подвига на опълченците, като го превръща в легенда.  

20. В коя от посочените творби присъства мотивът за пътуването, 

разбирано като опознаване на света?  

А) „На прощаване в 1868 г.“                         

Б) „Немили – недраги“                         

В) „До Чикаго и назад“ („Ниагара“)                      

Г) „Бай Ганьо“ („Бай Ганьо у Иречека“)   

21. Кое от посланията НЕ се съдържа в стихотворението „На 

прощаване“?  

А) Най-достойният избор в годините на робство е да се жертваш за 

националната свобода.                                                                                                                             

Б) Пътят на бунтовника е осеян със смъртни опасности, но е път към 

безсмъртието.                                                                                                                 

В) Най-важното за лирическия герой е да не го наричат „нехранимайка“.             

Г) Смъртта на първите е нужна, за да разпалва свободолюбие у 

поколенията.  

22. Какво не внушават стиховете от „Неразделни“ на Пенчо 

Славейков? 

Първо либе, първа севдо, не копней, недей се вайка,                     

че каил за нас не стават моя татко, твойта майка.                                    

А) че истинската любов е вечна и безсмъртна                                                 

Б) че любовта на Иво към Калина е искрена и силна                                       

В) че пред любовта на младите е забраната на родителите                            

Г) че патриархалните норми не дават право на личен избор 
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23. Кое твърдение е вярно? 

          Творба в стихове, която е пропита с възторжени чувства и 

прославя героични събития и личности е …                                                                               

А) повест                 

Б) балада                

В) ода                

Г) елегия     

24. В първата колона запишете буквата, след която са представени 

думи на герои от изучени в 7 клас творби, а срещу нея във втората 

колона – името на литературния герой, който произнася тези думи.    

А) „Пусни ме! Бог да ти даде здраве, на тебе и на децата!“                                      

Б) „Ах, пърдон, извинете, оцапах ви бохчата… Ц… ц… ц…Тюх да се не 

види!...“                 

В) „И посред нощ?... Какво ще му правя аз, ако е болно!“                                       

Г) „Как да ти се отплатя? Аз нямам нищо. Нищо, нищо нямам…“ 

25. Запишете с две-три изречения какво е внушението на израза 

„Народ без жертви не е народ“, употребен в III глава на творбата 

„Немили-недраги“.  
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КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ 

Задача 

№ 

Верен отговор точки 

1 Б 1 

2 Г 2 

3 Г 2 

4 Г 2 

5 Г 2 

6 А 2 

7 Г 2 

8 Г 1 

9 Г 2 

10 Г 2 

11 А 1 

12 В 2 

13   Напр. отделя подчинено изречение/отделя 

подчинено определително изречение 

2 

14  четири  2 

15  език 2 

16   Напр. проправят път към сърцата на 

хората, дарявайки внимание, топлота и 

симпатия; помагат ви да станете по-добри, а 

плановете ви да бъдат по-успешни; внасят 

положителна промяна във вашия дом. 

Общо 3т. – по 

1т. за всяка 

точна 

характеристика 

17  Тя се обръща и весело го задява, че не може да 

познае Пенкината песен. Прижуреното и 

пълно личице, младо и свежо, светва от 

усмивка. Никола и отговаря, че чува любимата 

си, но слабо, защото гласът се слива с 

гласовете на другите. 

Общо 3 т. – по 

1 т. за всеки 

елемент от 

условието 

18   Вчера моят най-добър приятел ме покани на 

рождения си ден. Масата беше отрупана с 

какви ли не лакомства. Имаше сандвичи с 

пастърма, луканка и кренвирши. Имаше дори 

риба пъстърва. Освен голямата торта, 

приготвена с много вкус, бяха наредени още 

локуми, тулумбички и една голяма бонбониера 

Общо 12 т. – 

по 1т. за всяка 

редактирана 

грешка 
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с шарени бонбони. За рожденика – да не 

говорим! Беше се облякъл с черна фланелка, 

върху която беше изписано името на любимия  

ми футболен отбор.  

 

19 В 2 

20 В 2 

21 В 2 

22 А 2 

23 В 2 

24  А) – баба Илийца;       Б) – Бай Ганьо;               

В) – отец Евтимий;                                             Г) 

– Странджата/Знаменосеца 

 Общо 4 т. – по 

1т. за всеки 

верен отговор 

25  Примерни посоки за размисъл:                          - 

осъзнаване на саможертвата като най– 

вярната мяра за родолюбие;                               - 

съзнание за дълг към отечеството;                - 

хъшовете – герои и страдалци;                       - 

готовност за саможертва;                             - 

героизъм и любов към отечеството;              - 

функцията на изразните средства.  

6 

 

Забележки: 

- Когато в ключа към задачата няма детайлизиране на точките, те са 0 т. 

или 1 т.; 0 т. или 2 т. 

- Когато според условието задачата не проверява компетентности за 

граматична, за правописна или пунктуационна норма, не се отнемат 

точки за допуснати граматични, правописни или пунктуационни 

грешки в отговорите на учениците. 

 


