КЛЮЧ – ПЪРВИ КЛАС

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Б – П, Ж – Ш, Д – Т, З – С, Г – К, В – Ф
гълъб
мотор
салата
беда – пета гърба – кърпа
гледка - клетка
чорап
микроб
белег
вик
чаршаф
молив
слънце – 2 срички
глас – 1 сричка
камион – 3 срички
родина – 3 срички
герой – 2 срички
майски – 2 срички
По релсите се движат жълти трамваи.
Братовчед ми е полицай.

7.
8.

Огледало се момичето във водата и весело се засмяло.
В Африка било много горещо. Маймунката си седяла съвсем сама под едно дърво и
се чудела какво да прави. Изведнъж забелязала папагала. Накъде ли отивал той с
бодра стъпка?

9.

1. Лястовицата е малка
5. малките си.
2. Живее в
1. птичка.
3. Прави го под стрехите на
6. пролетта.
4. Храни се с насекоми и
2. гнездо.
5. Много е грижлива към
3. къщите.
6. Тя е предвестник на
4. червейчета.
Мечо Пух получи подарък и е много радостен.
Орелът лети високо в небето.
На никого не му се спи, защото навън вилнее буря (приемат се и други
формулировки, които съдържат същата идея).

10.
11.

Котаракът навярно сънува, че навън е пролет (приемат се и други формулировки,
които съдържат същата идея).
А.ДА
Б. НЕ

КЛЮЧ – ВТОРИ КЛАС
1.

В

2.

Б

3.

(като) малко слънце

4.

скъперничество – така е наречен в текста;
алчност – ненаситен за богатство, иска да има все повече...;
глупост – мисли, че в една кокошка може да има голямо съкровище...;
нерешителност – колебае се, преди да направи нещо
жестокост , неблагодарност – убива кокошката, въпреки че тя му снася златни яйца...
/приемат се всякакви качества, за които е представена аргументация от текста/

5.
6.

започна да се ядосва, да съжалява...
смелостта – ж.р., няма мн.ч.
ножа – м.р., ножове
кокошката – ж.р., кокошки
тялото – ср.р., тела
съкровище – ср.р., съкровища
света – м.р., светове
снежец
бележниче
кутийка

7.

8.
9.

В

10.
11.

детски смях
септемврийско слънце
летни нощи
Приемат се всички правилни и вярно записани съществителни собствени имена.
А

12.

пъстър, креслив, горд, ранобуден, напет
При описанието на петела критериите за оценяване са: добре оформени и записани
изречения, спазване на правилата за оформяне на текст.

13.

Щъркелите описаха широк кръг над селото и отлетяха към близкото
мочурище. Нагазиха с дългите си крака в него, стреснаха изпълзелите
наоколо жабки и отново се издигнаха да огледат целия район. После
направиха остър завой и пак закръжиха над сънливото селце.

КЛЮЧ – ТРЕТИ КЛАС
Б
Б

1.
2.
3.

В баснята
Точни данни
Чувства
Информация за това
с какво се храни
Умалителни форми
Сведения за цвят

В енциклопедичния
текст

И в двата
текста

×
×
×
×
×

14.

1. „Слагат (храна) неуморно в лакомите им уста”
2. „...майка им ляга връз тях... Пази ги от росата и от нощния студ”
3. „...бяха готови да умрат, за да запазят рожбите си”
гняв - ярост
Предпазва гнездото с острите си бодли...
/приема се всяко добре формулирано обяснение/
гладни – сити, нахранени
здрачи се – съмна, развидели се, зазори се
запищяха – заврещяха, закрещяха, завикаха
запиля се – изгуби се, изчезна
бод, бодеж, бодли, забоде, прободе, набоде, избоде, убоде, Бодливко...
/приемат се и други варианти на сродни думи/
летец, летище, летене...
пазител, пазач, опазване...
спасител, спасение, спасяване...
уплашено, запищяха, настръхнаха, умрат, запазят, отдолу, започна, изкачва
синегушките – ж.р., мн.ч.
гнездото – ср.р., ед.ч.
страх – м.р.,ед.ч.
рожбите – ж.р., мн.ч.
зверчето – ср.р., ед.ч.
тръна – м.р., ед.ч.
Орелът се спусна внезапно към дъба. Врабецът усети опасността и успя да
се спаси от нападателя.
В

15.

Б

16.

Слънцето се показа, изгря и изсуши локвите. По пътя плъзнаха бръмбарчета и
буболечки. Врабчетата се затъркаляха в пръстта. Те пърхаха с крилца и
подскачаха весело.Скоро радостта им премина във игра и те се сборичкаха. След
малко пакостниците отръскаха прашасалата си перушина и отлетяха към своите
гнезда.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

КЛЮЧ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Б
В

клонките на храстчето; закачалка
скуби, твойта
А. „пръв и без да се запита / прав ли си, или не си“
Б. „пръв полита в огъня да те спаси“
„пръв за теб леда пролазва“
„пръв за теб пролива кръв“
В. „Да те мята, / да те мачка, да те смята / за играчка“
„Да те щипе, / да те скуби, / да ти сипе / думи груби“
„Не, не, не е приятелство / по всяко време да / извършват
твойта свобода!“

посегателство / над

егоизъм – мисли само за собственото си забавление и изоставя котето;
грубост – по думите на котето му е дърпал опашката и мустаците;
жестокост – от песничката на котето се подразбира, че го е тормозил и обиждал;
лекомислие и безотговорност – оставя котето само в планината.

7.

Приема се всяко качество, което е уместно аргументирано.
в пряко значение – натискам, притискам, смазвам
в преносно значение – потискам, угнетявам, унижавам, издевателствам

8.
9.

Приемат се и други подходящи синоними.
огъня − огньове
леда – ледове
Ами да – с такива мустаци и опашка! или От града само чак дотук?

10.

Всяка година ми пораства ново клонче.

11.

двойка антоними – питомно − диво
сродни думи – закачалка – закачат; пораства – пораснат; избягах − побегнало
форми на глагола съм – са, си, е
глаголи в минало свършено време – донесе, избягах, изядох
Ами да – с такива мустаци и опашка!
чувство – изненада, удивление, учудване
И на тебе да ти ги дърпат всеки ден, ще ти пораснат така!
чувство – гняв, яд, болка, обида
едновременни
тъмночервени
черно-бели
– Само че искам да се върна при него! − казало неочаквано котето.
Не го казало много високо, но всички го чули и както скачали, изведнъж се вкаменили
по местата си, сякаш вече се били научили да играят на статуи. И така стояли дълго,
докато метеорологът проговорил:
– Смяташ да се върнеш при него, така ли?
– Да.
– Защо?
– Защото ми е приятел – казало котето. – Я как ме търси!
Задача за създаване на текст

12.

13.

14.

15.

КЛЮЧ – ПЕТИ КЛАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Б
А
А
Г
В

мидените плантации
корабоплаването, крайбрежието, сладководните, крайбрежните
В
А
Г
цèнен
колонии – колони
са (ценен хранителен) продукт – съставно именно сказуемо
са били необходими – съставно именно сказуемо
е нежно и вкусно – съставно именно сказуемо
е голямо – съставно именно сказуемо
В
Мидите принадлежат към групата на т.нар. морски дарове, чийто невероятен вкус и
разнообразие, както и отлични хранителни и диетични качества високо се ценят от
кулинарите и от диетолозите. Морските дарове се подразделят на две големи групи –
ракообразни и мекотели. Мидите се отнасят към втората група, към която спадат още
калмарите, октоподите и сепиите.
Хранителна стойност имат месестата част, мантията, както и течността, съдържаща се
във вътрешността на мидите. Месото (мускулната част) на мидите е светло, меко, нежно и с
приятен сладникав привкус. При варене отделя фин аромат, съчетаващ дъха на море и букет
ненаподобими ухания, присъщи на изискан деликатес.
Б
Ключови думи: почит, уважение (към семейството и към възрастните хора); морал, традиция
Приемат се и други, близки по смисъл понятия.

18.

Задача за създаване на текст

КЛЮЧ – ШЕСТИ КЛАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

От това, че е дадена дефиниция на термина.

В
В
А
А
Б
Г
Б

Приемат се и близки по смисъл варианти.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Г
обущар в италианския град Болоня – обособено приложение
В
а, и, нито – нито, но
Те се използват в рекламата, но също и за пътни знаци, за пощенски марки и др.
Б
Ние виждаме предметите благодарение на отразената от тях светлина.
Луминофорите дават възможност на човека да вижда и в най-тъмната нощ, и в най-гъстата
мъгла, когато не виждат даже котките. Съществува специален електронен прибор за нощни
наблюдения. Инфрачервените лъчи търсят невидимия предмет, намират го, отразяват се в
него и падат върху фотоклетка – екран, покрит с вещество, което изпуска електрони под
действието на инфрачервената светлина. Енергията на електроните се увеличава с помощта
на допълнително електрическо поле. Близо до фотоелемента стои екранът, покрит със
специален луминофор, който свети под въздействието на бързо движещите се електрони.
Така се получава видимо изображение на невидимия предмет.

16.
17.

В
А) повествователно произведение
Б) в немерена реч
В) изобразява герои и картини от живота, важни събития
Г) има сюжет
Б
епитет – шумен, разблуден, теменужена, бедните, изнурените
инверсия – Ти целия скован от злоба си, вечер теменужена, обидата незаслужена
метафора – Ти целия скован от злоба си, ти виждаш...
реторично обръщение – Ти целия скован от злоба си, / о, шумен и разблуден град...
олицетворение – обръщението към града
Задача за създаване на текст

18.
19.

20.

КЛЮЧ – СЕДМИ КЛАС
Б
А
А
Г
Б
А
В
Б
Г
Защото е употребено в преносно значение (защото е употребено метафорично).
за които способността на човека не е само повод за бързо забогатяване, а смисъл на
живота – подчинено определително изречение
да лети свободно като птица – подчинено определително изречение
12.
Б
13.
Г
14. А) авиация; Б) апарати; В) човешката; Г) изкуствената
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

15.

16.
17.
18.
19.

А какво пречи да бъде построен личен реактивен или ракетен двигател? Нещо
като малка раница, която всеки може да постави на гърба си, да се издигне на подходяща
височина и с подходяща скорост, без да има нужда така усърдно да върти педали.
Реактивни раници или корсети – това е нова и оригинална идея, ще каже всеки, но
достатъчно е да отмине първоначалният ентусиазъм, и в съзнанието ще изплуват
спомените от детските приказки за летящата метла на Баба Яга, за летящото килимче и
летящите обувки, но преди всичко за Карлсон, който живее на покрива. И ние ще се
убедим, че става дума не за нова идея, а за успешното реализиране на една толкова стара
човешка мечта.
За верни отговори се приемат А и В.
Б
Г
Ключови думи и изрази:
- двузначност (многозначност)
- една от многото българки в робското време
- необикновена, изключителна
Приемат се и подходящи синоними.

20.

Задача за създаване на текст

КЛЮЧ – ОСМИ КЛАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

метафора
тръбички, тръбици

А
Б
Защото е притежателно местоимение (за да се разграничи от съюза и).
В
А
В
огромна, удари, крехки, по-мощни
Не всички фулгурити имат кръгло сечение. Често те са смачкани, с дълбоки и
удължени браздички. Това им придава голямо сходство с изсъхнали стъбла на растения.
Браздичките са възникнали в резултат на налягането, което околният пясък е оказал на
тръбичката, когато нейното вещество е било в разтопено състояние. Под микроскоп в
отделни частички от тръбичките се виждат много въздушни мехурчета.
Доста фулгурити са открити до селището Старциново в Полша. Размерът на
тръбичките им се колебае от диаметъра на дебела кука за плетене до дебелината на
човешка ръка. Най-тънките са прозрачни и крехки. Напречното им сечение е ту кръгло, ту
приплеснато, а понякога и ребристо. Дебелината на стените е различна. При фулгурити с
диаметър 1 – 2 см дебелината на стените не надвишава 1 – 2 мм. Но в други случаи тя е
много повече – във вътрешния канал трудно влиза игла.
двете натоварени с чувалчета деца – над затвора двете звезди
ридаещата старуха – Сред стаята ковчег положен...
безхлебният баща – Но ето къщурка позната...
черните ковачи – Трепна в бараката сгушена...
Ключови думи: нежност, мечтателност, романтичност, сетивност
Приемат се и други подходящи синоними.

18.
19.

20.

Б
В
А
Г
Г

Г

анафора – ръми, ръми, ръми
епитет – безшумните, бездомен, самин
инверсия – спи градът
метафора – спи градът, На нощта неверна верен син
оксиморон – На нощта неверна верен син
Задача за създаване на текст

КЛЮЧ – ДЕВЕТИ КЛАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

отломка
Новата ера, Белите планини
Първо място в нещо

Б
Г
Б
Г
А
А

Б
Защото словосъчетанието, в което участва, се свързва с глагола съм
(защото е част от именната съставка на съставно именно сказуемо).
Г
Г
В
В северната част на резервата расте Патриарха. Той е най-голямото по размери дърво
от всички известни осилести борове. Сравнително млад е – възрастта му е само 1500
години. Диаметърът на разклоненото му стъбло е повече от 11 метра. Зелените му
клончета приличат на четки за миене на шишета. Младите дръвчета около него са високи
30 сантиметра и приличат на кръгли храсти с множество стъбла. Някои от тези ниски
дръвчета са на възраст над петдесет години.
В
В
Защото са извършили грях, защото са позволили злото да ги завладее.
Приемат се и сходни формулировки.
анафора – Нито твърде радост радвай, нито твърде жал жали
епитет – глупаво, тежки, свлечен
етимологична фигура – радост радвай; жал жали, ред... отреден
инверсия – ред какъв е отреден
метафора – сърце, разбито...; тежки грижи, отърси се и хвърли се със гърди срещу врага;
свлечен скришом не тъжи
олицетворение – обръщението към сърцето
реторично обръщение – глупаво сърце
синекдоха – глупаво сърце
Задача за създаване на текст

КЛЮЧ – ДЕСЕТИ КЛАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Рожби на двадесети век – метафора
луна, космос
бихме се учудили

В
В
А
Г
В
А
Б

В
Защото словосъчетанието, от което е част, не може да се замени с местоимението той
(защото не е подлог или определение на подлога в изречението; защото е определение към
второстепенна част на изречението).
А
Г
Когато се замислих върху това изумително изобретение, аз престанах да се учудвам
защо тукашните млади хора на шестнадесет и осемнадесет години имат по-големи знания,
отколкото старците при нас; те се научават да четат едновременно с проговарянето и
винаги могат да четат – било в стаята, било по време на разходка из града, при
пътешествие пешком или на кон. Те могат винаги да имат в своя джоб или в седлото по
тридесет от тези книги и трябва само да завъртят стрелката, за да чуят една или няколко
глави, а дори цялата книга, ако точно това са си наумили. По такъв начин тук вие винаги
сте обкръжени от велики хора, живи или умрели, които като че ли беседват с вас.
Б
високи жанрове – ода, трагедия, героико-епична поема
ниски жанрове – сатира, епиграма, комедия
Защото е противоречив.
Основни противоречия, свързани с образа на Хамлет:
бездеен – енергичен
разумен – безразсъден
благ – груб
Приемат се и близки по смисъл формулировки.

19.

20.

антитеза – макар да ти се радвам – не ми е радостно
епитет – любовен, необмислен, бърз, внезапен, летния, разкошен
инверсия – вижда ми се той, покой и мир в съня ти да царят
метафора – пъпка от любов, под летния зефир да се разтвори, покой и мир в съня ти да
царят, царстват в мойта гръд
реторично обръщение – Макар да ти се радвам, Прощавай, лека нощ, любими мой!
синекдоха – царстват в мойта гръд
сравнение – приличен на светкавица, й тъй както царствуват във мойта гръд
Задача за създаване на текст

КЛЮЧ – ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

А
В
Г
Б
Г
Б
Б; метонимия
В
Защото е сложна дума, в която първата съставка пояснява втората (образувано е от
съставно географско название).
Приемат се и други формулировки.
Защото не може да се замести с местоимението той (защото не е подлог в изречението;
защото е второстепенна част на изречението).
Б
Б
А
А
Учените са много внимателни. „Ще минат десетки години – казват те – и навярно
животът на няколко поколения, докато успеем да създадем пълен речник на езика на
жестовете, докато открием всички правила, на които той се подчинява. Все пак другите
лингвисти – онези, които се занимават с писмените и говоримите езици, имат зад себе си
хилядолетия сериозен труд. А тук работата е съвсем в началото.”
Най-голямата странност на този речник е, че той е по-скоро ръководство за опознаване
на хората, отколкото средство за разговор. Макар и тук да важи правилото, че човек твърде
често прикрива истинските си мисли, като мълчи или казва нещо друго, в случая – като
съзнателно не реагира чрез никакво движение, трябва да се признае, че безсловесният език
по-рядко може да заблуждава. Защото по-трудно се поддава на контрол. Познавачът
винаги ще улови мигновеното трепване на веждата, почти незабележимото свиване на
ъгълчето на устата.
Ключови думи: общност, образ тип, общовалидност на характерите, конкретноисторическо и общочовешко измерение
Приемат се и близки по смисъл варианти.

17.
18.
19.
20.

21.

Г
Героите са показани като група, като общество; героите са равнопоставени.
„Паисий” и „Опълченците на Шипка”
В
елипса – пот от чело, град от очи
епитет – тежко, черни, чер
инверсия – Ралото се едвам влачи, дълги бразди черни, деца дребни
метафора – тежко време. град от очи
реторичен въпрос – защо плачеш... от чер облак ли се плашиш, или мрат ти деца дребни?
реторично възклицание – Ех, мой дядо, тежко време!
реторично обръщение – мой дядо..., Кажи, дядо...
Задача за създаване на текст

КЛЮЧ – ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

А
Г
Б
Г
В
Г
А
Г
Б, В, Г, Ж
Г
Ключови думи: неоценената сила на природата, невежество спрямо природните стихии,
непознаване на природните закони; актуални въпроси; необходимата промяна в
отношението към природата чрез образование; силата на гражданското общество
Приемат се и синонимни варианти.
Резюме
Кметството на с. Бистрица на обяд. Цари оживление, младежи чакат в редици да се
запишат в една папка. Зеещата каросерия на един прастар камион чака да погълне нова
порция огнеборци – за пожара на Витоша, димът от който се вижда в далечината. Първата
порция е отпътувала сутринта.
По облеклото личи, че отрядът ще е смесен – професионални пожарникари и
доброволци. След като всички се разписваме – с ЕГН и телефонни номера („ако някой не
се отпише, ще го броим за изчезнал и ще започнем да го търсим”, обяснява служителка в
кметството), тръгваме.
Йовка – Елин Пелин
хаджи Драган – Йордан Йовков
Куцар – „Албена”
Ботков – „Бай Ганьо”

В

17.
18.

Б
- повествователно произведение, има сюжет
- средна по обем форма (между разказа и романа)
- повече герои в сравнение с разказа (и по-малко в сравнение с романа)
- има различни жанрови разновидности

19.

Защото думата повест е използвана в разширеното си нежанрово значение и насочва към
идеята за човешкия живот като низ от събития (разказ).

20.

21.

Приемат се и сходни формулировки.
анжамбман – ... бе западнал, / като мъгла...; и мислите им все около нея / се вияха; кат
сърмений колан / о кръшната й тънка половина...
епитет – модрия; кръшната; тънка
инверсия – една бе в село Ралица девойка; на всички на душата
метафора – лудо бе по нея; модрия ѝ поглед бе западнал... на всички на душата; мислите
им все около нея се вияха
метонимия – цяло село лудо бе по нея, модрия ѝ поглед
сравнение – Като оназ вечерница в небото; като мъгла; кат сърмений колан
Задача за създаване на текст

