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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 или с черен цвят на химикалката в теста. 

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

избрания от Вас отговор в листа за отговори. 

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 листа за отговори 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! 

 

 

 

 

А Б В Г 

А  В Г 
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ПЪРВА ЧАСТ 

Отговорите на задачите от 1. до 25. включително отбелязвайте в листа за отговори. 

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 16. включително. 

„Дисниленд“ е името на 4 увеселителни парка по целия свят. Парковете „Дисниленд“ се 

намират в Анахайм, Калифорния (1955), Токио, Япония (1863), Париж, Франция (1992), Хонг 

Конг, Хонг Конг (2005). 

„Дисниленд“, Париж е курорт за отдих и почивка, нов град в източните покрайнини  

на френската столица. Комплексът се намира на 32 км от центъра на Париж. Работейки от 

12.04.1992 г., това е вторият Дисни курорт, който е започнал да действа извън територията на 

САЩ. С 15,3 млн. посетители през 2008 г. „Дисниленд“, Париж е водеща дестинация в Европа. 

„Европа парк“ е най-големият увеселителен парк в Германия с площ 850 000м2 . Той е и 

най-посещаваният немски увеселителен парк с 4,2 млн. посетители на година. Намира се в 

градчето Руст, близо до границата с Франция. Повече от 120 атракции и 11 шоупредставления се 

намират в 15 тематични области, от които 11 са с имена на държави от Европа. Съобразяват се с 

изискването във всяка една област да се спазват типичните за страната архитектура, обичаи и 

особености, с изглеждащи възможно най-автентично сгради. На главния вход има голяма статуя 

на талисмана на парка – „Евромишка“. 

„Парк аквариум“ в Хонг Конг е сред десетте най-големи тематични парка в целия свят, 

защото този азиатски парк заема почти един милион квадратни метра и от трите си страни е 

заобиколен с вода. „Аквариум“ е най-амбициозната, интересна и вълнуваща зона, в която е 

разположен стъклен басейн с около 900 различни представители на подводните дълбини, 

включително оригинален аквариум с акули. Той е направен от големи прозрачни тръби, изцяло 

потопени във вода, като по този начин разхождащите се посетители се оказват заобиколени от 

всички страни с акули. Потресаващо реалистичният ефект създава впечатление, че хората са в 

плен на морските хищници. 

На широка площ по крайбрежието на р. Дунав се намира любимият парк на виенчани – 

„Пратер”. През 1537 г. е прекарана дългата 4,5 км главна алея, която прекосява парка по дължина. 

Още през XVIII век тук се виждат великолепни фойерверки, организират се концерти, шествия с 

цветя и други забавления. Най-голямата му атракция е огромното виенско колело. Символът на 

„Пратер” за първи път се завърта през 1897 г. Със скорост от 75 см/сек. пред возещите се открива 

една чудесна панорама на местността. 

1. Колко са увеселителните паркове в света според двата източника на информация? 

А) четири 

Б) седем 

В) десет 

Г) пет 

2. Кой от увеселителните паркове е най-старият според посочената информация в двата 

източника? 

А) Парк „Дисниленд” 

Б) „Парк аквариум” 

В) „Пратер” 

Г) „Европа парк” 

 

Увеселителни 

паркове в света 
Местоположение Площ Посетители 

Символ 

(основна атракция) 

„Дисниленд”  Калифорния, 

САЩ 

Токио, Япония 

Париж, Франция 

Хонг Конг, Хонг 

Конг 

200 хектара 

 

120 хектара 

560 хектара 

100 хектара 

16 млн. 

 

13 млн. 

15,3 млн. 

10 млн. 

Приказни дворци 

 

Замък на Снежанка 

Четирите царства 

Мики Маус 

„Пратер” Виена, Австрия 50 хектара 8 млн. Виенско колело 

„Европа” Руст, Германия 85 хектара 4,2 млн. Евромишка 

„Парк аквариум” Хонг Конг 100 хектара 3 млн. Аквариум 
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3. Посочете вярното твърдение въз основа на информацията от текста и таблицата. 

А) „Парк аквариум”, Хонг Конг среща 3 млн. гости годишно с различни представители на 

подводните дълбини. 

Б) Парк „Дисниленд”, САЩ разполага атракциите си в 15 тематични кръга. 

В) Парк „Европа”, Германия впечатлява посетителите със Замъка на Снежанка. 

Г) Парк „Дисниленд”, Токио има 15,3 млн. посетители. 

 

4. В кой увеселителен парк областите, в които са разположени забавленията, повтарят имена 

на европейски държави? 

А) „Дисниленд“, Париж 

Б) „Парк аквариум“ 

В) „Пратер“ 

Г) „Европа парк“ 

 

5. Като имате предвид таблицата кой от двата увеселителни парка с еднаква площ има 

повече посетители спрямо виенския парк „Пратер“? 

А) Парк Хонг Конг, „Дисниленд“ 

Б) Парк „Европа“, Германия 

В) Парк „Аквариум“, Хонг Конг 

Г) Парк „Дисниленд“, Париж 

 

6. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията в текста? 

А) На главния вход на „Европа парк“ е поставено най-голямото в света виенско колело. 

Б) Парковете „Дисниленд“ се намират в Калифорния, Япония, Франция и Хонг Конг. 

В) През XVI век в „Пратера“ е прекарана главната алея, прекосяваща целия парк. 

Г) „Дисниленд“, Париж е вторият Дисни курорт, открит извън теритирията на Щатите. 

 

7. С кой израз може да се замени подчертаният израз в изречението, без да се промени 

смисълът му? 

Работейки от 12.04.1992 г., това е вторият Дисни курорт, който е започнал да действа извън 

територията на САЩ. 

А) защото работи от 12.04.1992 г. 

Б) понеже работи от 12.04.1992 г. 

В) като работи от 12.04.1992 г. 

Г) въпреки че работи от 12.04.1992 г. 

 

8. Какви са употребените местоимения в изречението? 

Работейки от 12.04.1992 г., това е вторият Дисни курорт, който е започнал да действа извън 

територията на САЩ. 

А) показателно и лично местоимение 

Б) обобщително и неопределително местоимение 

В) притежателно и лично местоимение 

Г) показателно и относително местоимение 

 

9. С коя дума  НЕ  може да се замени подчертаната дума в изречението, без да се промени  

неговият смисъл? 

Съобразяват се с изискването във всяка област да се спазват типичните за страната 

архитектура, обичаи и особености, с изглеждащи възможно най-автентично сгради. 

А) истинско 

Б) достоверно 

В) оригинално 

Г) сходно 
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Прочетете изречението и изпълнете задачи  от 10. до 13. включително. 

„Паркът аквариум“ в Хонг Конг е сред десетте най-големи увеселителни парка в целия свят, 

защото този азиатски парк заема почти един милион квадратни метра и от трите си страни е 

заобиколен с вода. 

 

10. Какво е по състав изречението? 

А) просто изречение 

Б) сложно съчинено изречение 

В) сложно съставно изречение 

Г) сложно смесено изречение 

 

11. Кое твърдение за изречението е вярно? 

А) В изречението има две числителни имена.  

Б) В изречението има три предлога.  

В) В изречението има едно наречие.  

Г) Глаголите в изречението са в минало неопределено време.  

 

12. Кое твърдение е вярно за глаголните форми в посоченото изречение от текста? 

А) Представят действията като зависещи от волята на автора на текста. 

Б) Представят действията като възможни при определени условия. 

В) Представят действия, на които авторът не е бил свидетел. 

Г) Представят действията като реални от позицията на очевидец. 

 

13. В листа за отговори запишете подчертаните думи целия и свят и определете тяхната 

синтактична служба в изречението. 
 

Прочетете изречението и изпълнете 14. и 15. задача. 

Съобразяват се с изискването във всяка една област да се спазват типичните за страната 

архитектура, обичаи и особености, с изглеждащи възможно най-автентично сгради. 

 

14. Обяснете със свои думи каква е функцията на първата запетая в изречението. 

 

15. В листа за отговори запишете САМО употребените в изречението еднородни части. 

 

16. Като имате предвид информацията в текста и изображението, запишете ДВА примера, 

които доказват твърдението, че в парк „Аквариум“ хората имат впечатление, че са в плен на 

морските хищници. 
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17. Препишете текста, като поправите допуснатите 14 (четиринайсет) грешки – правописни, 

пунктуационни и при членуване. 
 Уолт Дисни е човека, измислил Мики маус. Той работил много опорито, за да саздаде 

свое филмово студио. Дисни обичал да прекарва времето със дъщерите си. Той искал да направи 

място в което всички да се забавляват а родители и деца да могат да се возят заедно. Приятелите 

му смятали идеята за налудничава, но Дисни я намиръл за добра. Строежът на паркът в Анахайм, 

Калифорниа започва през 1954 г. и година по късно той е открит. Уолт Дисни исползвал 

телевизионото шоу „Дисниленд“, за да придизвика интерес у повече хора да посетят парка. 

 

18. В кое произведение НЕ присъства мотивът за пътя? 

А) „Заточеници” 

Б) „На прощаване в 1868 г.” 

В) „Немили-недраги” 

Г) „Братчетата на Гаврош” 

 

19. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението? 

И двете творби – „На прощаване в 1868 г.” и „Стани, стани, юнак балкански”… 

А) са от един и същ автор 

Б) са от един и същ жанр 

В) съдържат образа на майката, изпълнен със загриженост и тревога 

Г) са обединени от идеята за свободата като върховна ценност  

 

20. В коя творба е използван похватът разказ в разказа?   

А) „Неразделни”  

Б) „Немили-недраги” 

В) „Опълченците на Шипка” 

Г) „До Чикаго и назад” 

 

21. В кои две творби присъстват венците като символ на победата и славата?  
А) „Немили-недраги“ и „Заточеници”  

Б) „Българският език“ и „Художник” 

В) „На прощаване в 1868 г.“ и „Опълченците на Шипка”  

Г) „Вятър ечи, Балкан стене“ и „Стани, стани, юнак балкански” 

 

22. За мото на коя творба е използван откъс от народна песен?  
А) „Отечество любезно, как хубаво си ти!”  

Б) „На прощаване в 1868 г.”  

В) „Една българка”  

Г) „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин” 

 

23. В кой ред правилно е отбелязан жанрът на литературната творба? 

А) „Под игото” – повест  

Б) „Серафим” – разказ  

В) „Немили-недраги” – роман  

Г) „Хубава си, моя горо” – ода  

 

24. В листа за отговори срещу всяка буква в таблицата запишете заглавието на творбата, от 

която е посоченият цитат.  

А) „Той сега се беше предрешил като същ селянин, с гугла и влашки кожух. Едничкото, що го 

отличаваше от истинските селяни, беше револверът, който една опитна ръка можеше лесно да 

напипа отзад под кожуха му.” 

Б) „Пред него на масата са разложени няколко тъмносини ялдъзлии мускали, от които половината 

празни, останалите напълнени с терше.” 

В) „Хлапак дванайсетгодишен, / овчар го даде майка му, / по чужди врата да ходи” 

Г) „Който носи мъжко сърце / и българско име, / да препаше тънка сабя, / знаме да развие!” 

 

25. В текст от 3 – 4 изречения запишете какво внушават думите от одата „Опълченците на 

Шипка”: 

България цяла сега нази гледа,  

тоя връх висок е: тя ще ни съзре… 


