
Тест  
 
 

Име.................................................................., клас....................., №........ 
 

Зад.1. Кои са правилно изписаните думи / отбелязвайте верния отговор с Х/  : 
А)                                                                  Б) 
зговор                                                           сиво-син 
храм- паметник                                           светло- лилав 
меридиян                                                     заместник директор 
пазарят                                                         лоста 
стелаж                                                          финна 
толумбичка                                                  Бели извор 
 
Зад.2.Попълни с -ът/-ят  или  -а/-я : 
Вятъ......  носеше ниско над града ледени.......дъх на зимата. 
Глас.....  на момчето изпълни цели.......салон. 
Дякон......  влезе в стаята и видя предател....... 
 
Зад.3. Постави липсващите запетаи: 
Всички разбира се предпочитат да са тук. 
Той идва тук само когато мен ме няма. 
Второ ще трябва да проследите следващите си стъпки. 
Мисълта дали не е сбъркал не му даваше мира. 
 
Зад.4. Прочетете текса и изпълнете задачите към него: 
       Хималаите са разположени на територията на Бутан, Индия, Китай, Непал и 
Пакистан. От тях извират три от най-големите реки на планетата- Ганг, Инд и 
Яндз. Образуването им продължава и днес. Хималаите са млада планина, тъй като 
се е образувала само преди десетки милиони години. 
а/  Кой е основният предмет?.............................................................................. 
б/  Проследете неговата номинативна верига..................................................... 
................................................................................................................................. 
в/ Към коя сфера на общуване принадлежи текстът?........................................ 
г/Извадете форми за страдателно причастие....................................................... 
 
Зад.6. Запишете хипонимите на лирика: 
 
 
 
Зад.5.Свържете заглавията с авторите: 
� 1. Никола Вапцаров                               а) ”Дамата с рентгеновите очи” 
� 2. Емилиян Станев                                 б) ”Преди да се родя” 
� 3. Николай Хайтов                                 в) „Дервишово семе” 
� 4. Светослав Минков                             г) ”Песен за човека” 
� 5. Ивайло Петров                                   д) „Крадецът на праскови”    



 
 
Зад. 7. Какво е посланието на стихотворението „Японският  филм”? 
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
Зад.8. Прочетете откъса: 
Според него гонгът отдавна трябваше да отбележи края на третия рунд, а баща ми 
все още стоеше на ръба на ринга, опрял гърба на въжето, без да направи крачка 
към противника. 
 
а/ от коя творба е откъсът,  кой е авторът, определете жанра:......................... 
................................................................................................................................. 
б/ кой момент от повествованието представя текстът?..................................... 
в/защо авторът употребява спортни термини?................................................... 
................................................................................................................................ 
 

Зад.9. Свържете всяко произведение със съответната тема: 

� 1. „Дервишово семе”                    а) Блянът по родното 
� 2. „Преди да се родя”                   б) Силата на родовата кръв 
� 3. „Потомка”                                 в) Един преобърнат космос 
� 4. „Скрити вопли”                        г) Родовите традиции-изпитание за любовта 

Зад.10.Разказът „Дервишово семе” е с отворен финал. Допишете случката 
според вас: 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
 
Брой точки:.................... 
Оценка............................. 
Проверил:......................... 
Родител:............................ 


