
                         Основно училище„Васил Кънчов“,с.Моравица 

 

                                       Комбиниран тест 
 

по български език и литература 
I срок 

 
 

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 6. включително. 

Либералната партия възниква в процеса на работа на Учредителното събрание, което 

подготвя и одобрява Търновската конституция на 16 април 1879 г. В Либералната партия се 

открояват две основни течения.  Умереното, ръководено от Драган Цанков, е склонно към 

политически компромиси с консерваторите. Второто течение е  обединявало крайните 

либерали на Петко Каравелов и П.Р.Славейков. Те твърдо устояват либералните принципи за 

развитие на българската държава. Като основен момент във външната политика крайните 

либерали издигат идеята за национално обединение. Между двете крила посредничи група 

радикално настроени либерали начело със Захари Стоянов и Стефан Стамболов. 

 През есента на 1883 г. умерените либерали на Драган Цанков влизат в коалиционното 

правителство на консерваторите и в началото на 1884 г. се отделят като самостоятелна 

политическа формация.  През 1886 г. тя е напусната и от последователите на Стамболов, които 

първоначално формират политическата организация „България за себе си”, а през 1887 г. и 

новата Народнолиберална партия.  През 1897 г. Либералната партия на Петко Каравелов се 

преименува в Демократическа партия. 

 

1. За коя сфера на общуване е предназначен текстът?                                            1 т. 

А) медийна             Б) научна                   В) естетическа                                           Г) битова

  

2. Попълнете таблицата, като срещу всяка година напишете събитието, случило се 

тогава.                                                                                                                                     5т. 

 

3.Годината на кое политическо събитие е отбелязана в текста, но липсва в таблицата?  2т. 

 

........................................................................................................... 

 

4. Кое твърдение е вярно според текста?                                                                                   1 т. 

А) Идеята за национално обединение е основен момент във външната политика на 

Демократическата партия. 

Б) Петко Каравелов и  Петко Славейков са крайни либерали. 

В) Умереното течение в Либералната партия не е склонно към компромиси с консерваторите. 

Г) Умерените либерали на Захари Стоянов влизат в коалиционно правителство през 1883 г. 

 

5. В кое наклонение е глаголната форма в подчертаното изречение ?        2 т. 

 

 

6. В кое глаголно време е подчертаната глаголна форма   е  обединявало  от първия абзац 

на текста  ?                                                                                                                                         2 т. 

 

 

7. Попълнете празното място с правилната форма на думата.                       2 т. 

 

 Класът ни се състои от 26 ……………………… .  

                                                           (ученик)                                                                                              

 Госпожо, Вие сте…………………………… за по-късен час, затова изчакайте във 

фоайето.                                        (поканен)  
 

 8. Редактирайте изречението така, че да употребите глаголната форма в условно 

наклонение.                                                                                                                3 т. 

Ще ти услужа с най-голямо удоволствие. 

 



9. Коя дума е остаряла? 

А) врата                          Б) порта                           В) вратник                            Г) портал 
 

10.  С кой от посочените изрази може да се замени подчертаната дума, без да се 

промени смисълът? 

Пристъпвайки мълчаливо към него, тя не откъсваше поглед от очите му. 

А) макар да пристъпваше                                     Б) като пристъпваше 

В) понеже пристъпваше                                       Г) тъй като пристъпваше 

 

11. Коя дума е употребена неуместно в изречението?                                         2 т. 

Преди да премине А) по импровизирания Б) мост, Македонски прави необичаен В) 

жест – вдига ръка и се покръства Г). 

 

12.Преобразувайте изречението в просто изречение.                                        3т. 

 То произлиза от името на компанията, която е построила първото метро в Лондон.  

 
.......................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................. 

 

13. Кой от мотивите НЕ е определящ при избора на лирическия герой да стане 

бунтовник?                                                                                                                     1 т. 

   А) стремежът да се прослави името му и да се пеят песни за него 

   Б) искреното родолюбие и нетърпимостта към робството 

   В) страстното желание да участва с оръжие в ръка в борбата за освобождение 

   Г) разбирането, че единствено саможертвата може да осмисли живота на верния 

народен син  

 

14.За бунтовника – лирически герой в Ботевото стихотворение “На прощаване” – 

може да се каже, че е въплъщение на мислите и чувствата на всеки, обрекъл 

живота 

си на     ......................................................................................................... .                  3 т.   

                                                         

 

 

Запишете отговора.  

 
15.Коя е вярната подредба на стиховете?                                                                                 3 т. 

   1) и на глас тичам народен 

   2) аз вече пушка нарамих   

   3) срещу врагът си безверни 

   4) прости ме и веч прощавай 

 
  А) 2, 3, 1, 4                 Б) 4, 2, 1, 3                    В) 4, 1, 3, 2                          Г) 3, 2, 1, 4 
 

16. Кое НЕ е общо за „Немили-недраги” и „На прощаване”:                            1 т. 

А) Поставят темата за националноосвободителните борби. 

Б) Реализират идеите с еднакви жанрови форми. 

В) Разглеждат проблема за неволите на емигрантския живот. 

Г) И в двете творби Дунав присъства като граница между родното и чуждото. 

 
17. Защо според речта на Странджата хъшовете са „човеци“ и „българи“?       1 т. 
А) защото са натрупали пари, за да организират чети за освобождението на България  

Б) защото са се сдобили с имоти, за да се съберат със семействата си  

В) защото доброволно живеят във Влашко, където също не са свободни  

Г) защото мечтаят да умрат със „слава и в борба“ за свободата на отечеството 
 

 



18. С кой от посочените изрази твърдението ще е вярно?                                  1 т. 

В лирическото отстъпление във II  глава на творбата „Немили-недраги” 

повествователят... 

А) описва кръчмата на храбрия Знаменосец 

Б) представя вълнуващата реч на Странджата 

В) споделя пряко свои мисли и чувства 

Г) запознава читателя с главните герои  

 

19. Посочете вярното твърдение, което се отнася до образа на Странджата.      1 т. 

   А) Авторът е обрисувал образа му изцяло в положителна светлина, въплъщавайки в 

него идеала си за хъш. 

   Б) Странджата е пример за другарите си с юначното си минало, когато е бил войвода 

на хайдушка чета. 

   В) Заветът, който героят остава на Бръчков, е да продължи благородната му мисия, 

като се грижи за подслона и прехраната на изгнаниците. 

   Г) Странджата се ползва с най-голям авторитет сред емигрантите, защото е най-

заможен. 

 

20. Попълнете таблицата ,като срещу портретната характеристика запишете името на 
героя,за когото се отнася тя:                                                                                            3 т. 
А)..беше най-снажен, дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада... 

Б) "мечтател, идеалист, ветреник"  

В) "с лукави ,дръзки очи" 
 
21.Кой от героите на повестта „Немили-недраги” НЕ умира в битката при    Гредетин?      2 т. 

 
 

 

22. От коя творба е откъсът?                                                                               1 т. 

...А нашите приятели?...Почти всичките оставиха костите си на гредетинските 

негостоприемни височини. 

 

 

 

23. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за 

пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.                              3 т. 

 

Не оставяйте настолния си компютър включен, когато не го ползвате! – 

посъветва ги специалистът. 
 

24. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни 

грешки, както и грешки при членуване.                                                                           12т. 

Всеки е испитвал послетствията от продалжителното излагане на слънце в  

резултат на което е трябвало да използва плажно мляко. За да разбереш кога да се 

скриеш от слънцето вгледай се във своята сянка. Ако тя е по къса от реалният ти 

ръс, трябва да си особенно внимателен, защото това узначава, че слънчевите лачи са 

силни. 

 
 

25. Запишете с две-три изречения какво е внушението на израза: „   Бедни,бедни 

Македонски!Защо не умря при Гредетин? От епилога на повестта „Немили-недраги“                                                         

                                                                                                                          6 т. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задача Верен отговор Брой 

точки 

Критерии 

  1. Б) 1  

 2. 1879 г. -Либералната партия 

възниква в процеса на работа на 

Учредителното събрание, което 

подготвя и одобрява Търновската 

конституция на 16 април 1879 г 

1883 г.- Умерените либерали на 

Драган Цанков влизат в 

коалиционното правителство на 

консерваторите 

1884 г.- В началото на 1884 г. 

умерените либерали на Драган 

Цанков се отделят като 

самостоятелна политическа 

формация 

1886 г.- През 1886 г. Либералната 

партия е напусната и от 

последователите на Стамболов 

1897 г- Либералната партия на 

Петко Каравелов се преименува в 

Демократическа партия. 

 

5 По 1 т. за всяко   

вярно събитие, 

случило се през 

посочената година 

 3. През 1887 г последователите на 

Стамболов формират новата 

Народнолиберална партия 

2  

 4. Б) 1  

5. изявително 2  

6. Минало неопределено  2  

7. Ученици и поканена 

 

2  

8. Бих ти услужил с най-голямо 

удоволствие 

3  

9. В) 2  

10. Б) 2  

11. Г) 2  

12. То произлиза от името на 

компанията, построила 

първото метро в Лондон. 

3  

13. А) 1   

14. Примерни отг. : отечеството и 

неговата свобода; борбата за 

правда и свобода; дълга 

към род и родина; идеала за 

свобода; освобождението на 

своята родина 

 

3   

15. Б) 3  

16. Б) 1  

17. Г) 1  

18. 

 

В) 1 

 

 

19. А) 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скала за оценяване  

Отличен (6)  65 - 58 точки 

Много добър (5) 57 – 43 точки 

Добър (4)  42– 28 точки 

Среден (3)  27– 20 точки 

Слаб (2)  Под 19 точки 

 

 

 

 

 

 

 

20. А)Странджата 
Б) Бръчков 

В) Македонски 

3 По 1 точка за 

всеки верен 

отговор 

21. Македонски 2  

22. „Немили-недраги“ 1  

23. Специалистът ги посъветва да 

не оставят настолния си 

компютър включен, когато не 

го използват. 

 

3  

24. Всеки е изпитвал последствията 

от продължителното излагане на 

слънце, в резултат на което е 

трябвало да използва плажно 

мляко. За да разбереш кога да се 

скриеш от слънцето, вгледай се в 

своята сянка. Ако тя е по-къса 

от реалния ти ръст, трябва да си 

особено внимателен, защото това 

означава, че слънчевите лъчи са 

силни. 

 

12 Общо 12 т. –  

по 1 т. за всяка 

редактирана 

грешка 
 

25. Прим. посоки за размисъл:  
укор към 

съвременниците,незаслужена 

обида,липса на благодарност и 

уважение към бореца за 

свобода,отдал всичките си сили за 

постигане на идеала-

освобождението на родината. 

6  

 Общ брой точки 
 

65  



 

                                             Отговори 

 
  1.  А Б В Г 

 

 2.  

Година                                          Събитие 

1879 г  

1883 г.  

1884 г.  

1886 г.  

1897 г.  

 

 

3.    ........................................................................................ 

 

4.  А Б В Г 

 

5.  .................................................................. 

 

6.  ...................................................................... 

 

7.          ................................................................................................................................. 

 

 

8.  .................................................................................................................................... 

 

9.  А Б В Г 

 

10.  А Б В Г 

 

11.  А Б В Г 

 

12.   ............................................................................................................................. 

  

........................................................................................................................... 

 

13.  А Б В Г 

 

 

14. ............................................................................................................................................ 

 

  

15.  А Б В Г 

 

16.  А Б В Г 

 

17.  А Б В Г 

 

18.  А Б В Г 

 



 

 

19.     А        Б           В    Г 

 

20.  

портретната характеристика името на героя,за когото се отнася тя:                                                                                             
 

А.  

Б.  

В.  

 

21. 

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

 

22.  

................................................................................................................................. 

 

23. 

....................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................ 

 

....................................................................................................................................... 

24. 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

25. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

Име……………………………………………………………................          Клас ……. 

 

Брой  точки от теста…………….            Учител……………… 

    


