
КЛЮЧ – ПЪРВИ КЛАС 

1. елен – 4.  
круша – 1. 
жаба – 2. 
лъв – 3. 
ухо – 5. 
ботуш – 6. 

2. лае                                          мие                                                   оре 
 

Не се санкционира, ако думите са написани с печатни букви. 
3. Скритите букви са: 

Р, М, У, Н, А, Л 
 

Приема се за вярно, ако буквите са изброени  в друга последователност.  
4. мама, ален, номер, рамо, орел, луна 

 

Не се санкционира, ако буквите не са написани ръкописно. 
 

5. ЛЪ – лъжица 
МУ – муха 
ЛО – балони 
РЕ – череши 
ЛА – кола 

6. За правилни се приемат следните варианти: 
Рени и Мими наминали у Милен.  
У Милен наминали Рени и Мими.  
Приемат се за верни и всички комбинации на имената. 
 

7. В изречението има 6 думи. 
 

8. Ани намери ли орле? – 3.  
Мама Мери ме мие. – 1.  
Елена е на Рила. – 4.  
Умен ли е Рино? – 2.  
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10.  
В текста има 6 изречения. 

 



КЛЮЧ – ВТОРИ КЛАС 

1. Лиса, Лисана, Хитрана, .лисицата 
 

2. рунтава 
 

3. хитрост, лукавство, лакомница, умница 

4. Б 
 

5. Лиса била много лакома. 
Лиса не можела да се насити на храна. 
 
Приемат се и други отговори, насочващи към лакомия. 

6. ней-де 
лу-кав-ство 
има-ла 
пус-то-то 
 

7. В 
 

8. Б 
 

9. чаршаф – чаршафи, чаршафа 
разходка – разходи, ходи... 
звънче – звън, звънък 
самичък – сам, сàмо 
кръгче – кръга, кръгове, кръгово... 
лудувам – луд, лудост 
 

10. Лисана влязла в лозето да си хапне сладко грозде. 
Влязла Лисана в лозето да си хапне сладко грозде. 
Лисана влязла в лозето сладко да си хапне грозде. 
Лисана влязла в лозето сладко грозде да си хапне. 
 

11. 2-5-4-1-3 
 

12. Една сутрин кичестата липа във гората се пробуди изтръпнала от стут. Първите лачи 

изгряха през високите вархове и падаха върху гората. Цялата гура изглеждаше сребърна и 

блестеше. Беше тихо, тихо. Само блиският поток шумеше и водитему бягаха надоло бистри и 

стодени.  

13. Сдружили се Лиса и Тарльо. Решили да работят заедно. Цялата работа вършел Тарльо, а 

Лиса лежала от сутрин до вечер. Тя казвала, че подпира небето да не падне върху нивата. 

Житото узряло. Накрая Лиса искала да вземе всичко за себе си. 

 

 



КЛЮЧ – ТРЕТИ КЛАС 

1. Искало да си доведе стопанка в къщата и да си има деца. 
 

2. Таралежът предупредил Слънцето, че ако след време му се родят деца, то на 
земята ще стане много горещо, всичко ще изгори и ще останат само камъните... 
 
Приемат се и други отговори с подобен смисъл. 

3. В 

4. задоми – ожени, венча 
уречения – уговорения, определения, фиксирания, установения, указания 
правдината – истината, верността, правилността, правотата 
разтурило – развалило, разпуснало, отменило, разрушило, сринало, съборило, 
провалило 

5. А 
6. В 
7. слънце – топло, горещо, животворно... 

сватба – весела, шумна, продължителна... 
компания – приятелска, добра, неподходяща; богата, успяла, петролна... 

8. А 
9. В 

10. А 
11. Б 
12. гладен като вълк (мечка) 

хитър като лисица  
пъргав като катерица (заек,маймуна, леопард) 
кротък като агне (гълъбица, сърна) 
страхлив като заек (мишка, сърна) 
 

13. Малкият брад се збогувал и тръгнал да се лута из горските хръсталаци. 

Варвял дълго и седнал да си почине под едно дарво. Изведнъш нещо 

заблештукало. Момакът разровил пръстта и открил гарне със жълтици. Момъкът 

се зарадвал. Решил да се пребере при свойте братя. 

 

 



КЛЮЧ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

1. Б 
2. В 
3. Есен – вършитба отдавна мина; денят намаля и нощите станаха студени; скоро и 

слана може да падне; щъркелите се събират, за да отлетят на юг 
4. - не иска да бъде в тежест; 

- не иска да умре в чужда земя /иска да умре в родното си гнездо/. 
     
5. 

А. вярно                             Г. грешно 
Б. грешно                           Д. вярно 
В. грешно                           Е. грешно 

6. деца; мои мили 
7. Прости изречения – 3 

Сложни изречения - 4 
8. След миг и то се раздвижи, вдигна се и спря после на един селски покрив. 

                               
9. талази – вълни 

не ме жалете – не тъгувайте, не съжалявайте, не страдайте, не тъжете, не скърбете, 
не милейте /за мен/  
посърнало –  повяхнало, изсъхнало, пожълтяло, тъжно, печално 
/приемат се и други подходящи синоними, включително и контекстови/ 

10. Какъв водач! – възклицателно 
Ние ще те носим, ние няма да те оставим! – възклицателно 
Сега тръгвайте вече! - подбудително 

11. - Ветре, като ходиш по света, отбий се при моето сиротно пиле! – помоли 
лястовичката. – Кажи му да се пази от черния котарак, който се навърта в 
градината! 
- Къде е твоето лястовиче? – попита вятърът. 
 
 /Приема се  разполагане на авторската реч преди, между или след пряката; 
авторската реч може да се предаде и в преизказно наклонение. / 

12. Видя – забеляза, съгледа, съзря, зърна, се мярна, установи /разбра/ 
 
/Приемат се и други подходящи синоними, включително и контекстови./ 
 
 

13. МъжЪТ видя как автобусЪТ затвори врати и потегли. 
ПортретЪТ е нарисуван от младиЯ художник. 
Ударих си нокътЯ на палеца. 
ПламъкЪТ на свещТА едва осветява тъмниЯ ъгъл. 

14. В 
15. Б 
16.      Беше топла слънчева сутрин, когато юнакът се|върна в градината на захарното 

момиче. Той сложи делвата пред нозете на девойката и рече: 
      – Аз   убих крилатия змей и ти донесох живата вода. 
      А захарното момиче стана от пейката и от скута му се изсипа като  кристална 
паяжина тънката захарна дантела, която то бе плело години наред. 
       – Води ме, където искаш! – каза тихо хубавицата. –  От днес нататък аз съм твоя 
жена. 

 
 



КЛЮЧ – ПЕТИ КЛАС 
 

1. Г 
2. А 
3. Б 
4. Б 
5. Истински рай за тях са топлите тропически и субтропически морета, където те са 

представени в невероятно количество и разнообразие!  
Впрочем няма нищо чудно в това! 

6. В третия абзац 
7. Г 
8. А 
9. Б 
10. В 
11. Б 
12. В 
13. А 
14. опасни и коварни 
15.          С красиви скелети на корали са търгували още елините и древните римляни. За 

направата на украшения в Средиземноморието се употребява обагреният варовит скелет на 
така наречения благороден корал, който се среща най-вече край бреговете на Сардиния, 
Сицилия, Алжир и Тунис. До 1880 година ловенето на корали е било сравнително слабо и 
кораловите украшения са се ценели много. След това се откриват богати поселения от 
благороден корал по бреговете на Сицилия и се развива цяла индустрия, в която намират 
препитание хиляди хора. Цената на коралите обаче постепенно започва да спада. 
         В наши дни като най-качествени благородни корали се ценят тези от бреговете на 
Сардиния и Алжир. Освен това за направата на украшения се използва и скелетът на така 
наречения черен или траурен корал, който живее в Червено море и Индийския океан, както 
и красивите скелети на някои други видове корали. 
 

16. Г 
17. Ключови думи: радост, възторг, въодушевление, възхита; приятелство, другарство 

 
Приемат се и други, близки по смисъл понятия. 
 

18. Задача за създаване на текст 
 
 



КЛЮЧ – ШЕСТИ КЛАС 
 

1. В 
2. Б 
3. А 
4. Г 
5. Б 
6. Б 
7. Г 
8. Б 
9. А; вълшебна приказка, народна (фолклорна) приказка, битова приказка, литературна 

(авторска) приказка 
10. Б 
11. Б 
12. Макар и всеядно животно, тя спада към хищниците. 

 

13. Огромни кафяви мечки се срещат в Аляска, на о. Кадяк, в Далечния Изток и на Камчатка. 
14. Едва през 1941 г. ловът на мечки у нас бил забранен. 
15.          Най-голяма измежду всички мечки и най-едър сухоземен хищник на нашата планета 

изобщо е бялата мечка. Нейната дължина достига 3 м, а теглото ѝ – до 1000 кг. 
Разпространена е в Арктика, като на места минава и в материковата тундра. Бялата мечка е 
отличен плувец – нейната стихия е морето. Огромният хищник е в състояние да плува 
няколко денонощия подред в леденостудената вода със скорост 4 – 6 км в час. Имало е не 
един и два случая, когато бели мечки са били забелязани сред морето на 100 и повече 
километра от брега. Често те извършват дълги странствания върху плаващи ледове. 

16. Б 
17. О Ключови думи: любов, семейство, щастие, съдба 

    Приемат се и други, близки по смисъл понятия. 
18. ... хипербола 
19. Епитет – треперлив, тъжна, прочувствен, пъстри, миризливи, невярна 

Метафора – гъст, сладък (глас), заизвива... песен, се изплитаха на  
венец, занизаха се една след друга, се спущаха, поток от звукове  
Олицетворение – думите... разправяха 
Сравнение – като... цветя 
Хипербола – безкрайна (болка) 

20. Задача за създаване на текст 
 
 



КЛЮЧ – СЕДМИ КЛАС 
 

1. А 
2. В 
3. Б 
4. Б 
5. Б 
6. А 
7. В 
8. В този трагичен ден моряците на Кук били първите европейци, запознали се с една от най-

странните религиозно-морални представи на полинезийците. 
9. да бъде докосван някой предмет, лице, животно или растение 

дори да се произнасят техните имена 
10. което – относително местоимение  

него – лично местоимение 
които – относително местоимение 
това – показателно местоимение 
никой – отрицателно местоимение 

11. метонимия (синекдоха) – ... нямал право да стъпва не само кракът на никой чужденец... 
 

12. В 
13. А 
14. A) се върнали; Б) влязла; B) понятието; Г) нарушението 
15.           Полинезийската аристокрация и върхушка съумяла добре да вплете необикновено 

развитата система от табута в служба на своите интереси. Вождовете и жреците по природа 
били табу и следователно никой нямал право да посяга върху тях или дори да накърнява 
техните интереси. Вождът имал право да наложи временно или постоянно табу върху някой 
човек или предмет, като по такъв начин го направи неприкосновен за останалите. Не е 
трудно да се досетим, че те охотно са използвали тази си привилегия да налагат табу 
изключително в свой интерес, защото наложената забрана не се отнасяла за самите тях. 

16. А 
17. Б 
18. А 
19.     Ключови думи: непрактичен, романтик, авантюрист, поет, поетична натура 

Д  

20. Задача за създаване на текст 
 
 



КЛЮЧ – ОСМИ КЛАС 
 

1. В 
2. В 
3. Б 
4. Г 
5. А 
6. В 
7. А 
8. 88 пиластра, двата полукръга, двата величествени фонтана, 100 акра, 60 хиляди ръкописа, 

700 хиляди тома 
9. Вечния град, Египетския обелиск, Латеранския договор, Ватиканският дворец, 

Сикстинската капела 
10. В 
11. А 
12. A) наближава 

Б) изпълнили 
B) канон 
Г) единство 

13.          Б 
14.     А 
15.          Входът към галериите на Ватикана е недалеч от „Св. Петър”. Картинната галерия не е 

така богата, но е известна с гоблените на Рафаел и пълната колекция от картините на 
Мелещо да Форми. В близост са залите с антични вещи. Те съставляват изключително 
богата колекция, дело в по-голяма степен на папските служители, отколкото на хората на 
изкуството.  
         В продължение на четири години (1508 —1512) на купола на Сикстинската капела с 
голяма вещина, талант и неповторимо майсторство Микеланджело е пресъздал отделни 
моменти от историята на християнството. Според някои специалисти това е най-значимото 
творение от епохата на Ренесанса. В дъното на катедралата се намира една от последните 
големи работи на Микеланджело – „Страшният съд”, завършена за седем години. Фреската 
е върху цяла стена и включва повече от 300 фигури. Всичко е изпълнено в много интересен 
стил и в нов, революционен за времето си дух. 

16. Б 
17. Г 
18. В 
19. епитет – траурен (плащ) 

инверсия – привечер лятна 
метафора – градът приюти се (в тъмата), ... тънка позлата в стъклата разля се..., плахи 
петна  
олицетворение – И привечер лятна наметна... 

20. Задача за създаване на текст 
 



КЛЮЧ – ДЕВЕТИ КЛАС 
 

1. Б 
2. Б 
3. Г 
4. А 
5. Г 
6. Източноарабската, в, отзовали 

 
7. Малко народи на Земята са обградени с такава загадъчност. За смелостта на бедуините, за 

техните странни навици и преди всичко за невероятната им издръжливост сред суровите 
условия на негостоприемната пустиня е писано много и писаното често звучи като легенда. 
 

8. А 
9. Защото словосъчетанието четиридневния преход не може да се замести с местоимението 

той (защото не е определение на подлога в изречението; защото е определение на 
второстепенна част на изречението). 

10. Г 
11. Защото са първа съставка (част) на съставни собствени имена. 
12. Б 
13.  В 
14.  В 
15.         Професията на дегустаторите на кафе е изключително отговорна. От тяхната оценка 

зависи съдбата на хиляди тонове кафе – как и къде ще бъде продадено, колко ще бъде 
заплатено за него, каква валута ще получи страната.  
        Дегустаторите на кафе в Бразилия опитват кафеени зърна, които са печени само пет-
шест минути, смлени и залени в малка стъклена паничка с вряла вода. Дегустацията става с 
лъжичка, като се взема малко от течността, държи се в устата, без да се гълта, и се 
изплюва. Добрият дегустатор изпитва за секунда по една проба, на ден – до хиляда проби. 
Обикновено върху една проба работят по трима дегустатори и ако оценката им се 
различава, дегустацията се провежда още веднъж върху нови образци. 
 

16. Ключови думи: сетивност, вътрешно напрежение, противоположни чувства 
 
Приемат се и други, близки по смисъл понятия. 
 

17. Афродита е богиня на любовта и красотата. 
Атина е богиня на мъдростта и войната. 
 

18. А 
19. анафора – после... после 

апосиопеза – После... 
епитет – детска  
метафора – Тя се среща..., магазина за случайности 
оксиморон – тази детска играчка за възрастни 
олицетворение – навикът не закъснява 

 

20. Задача за създаване на текст 
 



КЛЮЧ – ДЕСЕТИ КЛАС 
 

1. Б 
2. В 
3. В 
4. А 
5. Г 
6. Б 
7. Г 
8. А 
9. А 
10. Г 
11. Защото глаголът мога е от 1. спрежение и има окончание -м в 1л. мн.ч., а глаголът 

цитирам е от 3. спрежение и има окончание -ме в 1л. мн.ч. 
12. Г 
13.  Г 
14.      А 
15.         Един хронист от Средновековието нарича своето време „непосилно и нежно”, сякаш 

да ни обърне внимание, че жестокостта и кротостта, отмъщението и състраданието, 
аскетизмът и разгулът съжителствали в необясним за днешните ни схващания весел съюз. 
Може би по тези причини, сиреч да получи опрощение за греховете на своя дом, който в 
кухнята си използвал повече отрова, отколкото сол, Джан Галеацо Висконти, графът на 
Милано, решил да построи нова катедрала. Освен това той се стремял да създаде единна 
италианска държава и в такъв случай можел да бъде крал на Италия. Следователно 
трябвало да издигне катедрала, достойна за бъдещата столица на кралството. 
 

16. Г 
17. Б 
18. Г 
19. епитет – безславна (плячка), ангелски (смирен), (мъчите) жестоко, (гранита) твърд 

инверсия – сърце студено, диво; гранита твърд; сърцето ѝ кораво 
метафора – сърце студено, диво; непреклонна воля; прикрити в...; сладък лик; ако ме 
мъчите...; ще падна вам безславна плячка; една надежда само ме в света крепи; сърцето 
ѝ кораво; ... все ще се пропука; ще се разбие мраморът на тая гръд;  
метонимия – сърцето ... как ще изтърпи 
реторичен въпрос – сърцето ѝ кораво как ще изтърпи? 
хипербола – роя на сълзите; още миг (литота)    

      

20. Задача за създаване на текст 
 



КЛЮЧ – ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС 
 

1. Г 
2. Б 
3. Б 
4. В 
5. вдълбавал 
6. Б 
7. А 
8. ѝ – притежателно местоимение 

ѝ – лично местоимение 
9. В 
10. В 
11. Защото е употребено в преносно значение (защото е употребено метафорично). 
12. Приемат се за верни всички отговори поради допусната техническа грешка в условието. 
13. А 
14. В 
15.          Първите далекобойни оръжия били лъкът и арбалетът. Лъкът бил много популярен в 

Източна Европа, но не издържал конкуренцията на другите оръжия поради сравнително 
трудния начин на употреба. Но може би най-сложното оръжие бил арбалетът. Той 
произлязъл от лъка и дошъл вероятно от Азия, където, казват, съществувал още през XII 
век пр.н.е. В Европа навлязъл едва към X век. Върху колонката на арбалета, която 
достигала понякога над 90 см, закрепвали хоризонтално метална част, от чиито краища 
излизали тетивата. В средата на колонката поставяли зъбчата щанга с ръчка, чрез 
въртенето на която тетивата се привеждали в движение. Тъй като тази операция отнемала 
много време, арбалетът служел повече за ловно, отколкото за бойно оръжие. Най-старите 
екземпляри датират от XV век, а използването му продължило до средата на XVII 
столетие, когато започнали и да го украсяват. 
 

16. Б 
17. Г 
18. „Хаджи Димитър” 
19. ти си за мене любов и вяра – „Майце си” 

аз зная, майко, мил съм ти – „На прощаване” 
дете си мило прегърна / и... пак заръда, заплака!... – „Хайдути” 
Ох, зная, зная, ти плачеш, майко – „Обесването на Васил Левски” 

20. анафора – епопея... епопея, движение... движение, дни... дни, о... о... о 
антитеза – славно – мрачно, борба – падение, геройство – срам 
епитет – (движение) славно, (борба) горда 
инверсия – движение славно, борба горда, епопея тъмна, непозната нам 
метафора – мрачно движенье, дни на паденье, епопея тъмна, епопея, пълна с геройство и 
срам 
(реторично) възклицание – O, движенье славно, о, мрачно движенье, / дни на борба 
горда, о, дни на паденье! 

21. Задача за създаване на текст 
 
 



КЛЮЧ – ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС 
 

1. А 
2. В 
3. В 
4. В 
5. Б 
6. Г 
7. Защото е употребен в преносно значение (защото е употребен метафорично). 
8. Б 
9. А, В, Д, Ж 
10. Игрите започват и завършват със специална церемония. 

Олимпийските игри в древността и днес предлагат впечатляващо зрелище. 
И в древността, и днес олимпийски игри се провеждат на всеки четири години. 
 
Приемат се и други отговори, които имат опора в текстовете.   

11. Ключови понятия: изпитание, традиция, воля за успех, поглед към бъдещето  
 
Приемат се и близки по смисъл понятия. 

12. Резюме 
13.            През 1766 г. в резултат на археологически разкопки в Олимпия са открити спортни и 

храмови постройки. През 1875 г. археологическите проучвания продължават под 
германско ръководство. По това време в Европа са на мода романтично-идеалистичните 
представи за Античността. Желанието да се съживят олимпийският дух и култура, се 
разпространява бързо в цяла Европа. Френският барон Пиер дьо Кубертен, който разбира 
последствията от приноса на Франция, казва: „Германия откри това, което е останало от 
древна Олимпия. Защо Франция да не може да възстанови старото величие?“. 
            По мнението на Кубертен именно слабото физическо състояние на френските 
войници е една от причините за пораженията на французите във Френско-пруската война 
от 1870 – 1871 г. Той се стреми да промени ситуацията чрез подобряване на физическата 
култура на французите. В същото време той иска да преодолее националния егоизъм и да 
допринесе за борбата за мир и международно разбирателство. 
 

14. Б 
15. Иваница Граматиков – Алеко Константинов 

Матей Маргалака – Елин Пелин  
16. Владиков – „Немили-недраги” 

Рустем – „Мечтатели”  
17. Идеята за повтаряемостта на страданието. 

 
Приемат се и синонимни варианти. 

18. А 
19. В 
20. алитерация на р 

апосиопеза – изразена графично чрез многоточията 
епитет – (свода) мътен 
инверсия – свода мътен, труд кървав 
метафора – труд кървав, свода мътен, / продран запалва се, трясък / оглася, земя трепери 
(реторично) възклицание – о боже!, ... боже, пожалей! 
реторично обръщение – о боже!, ... боже, пожалей! 
(скрито) сравнение – яйце и орех 

21. Задача за създаване на текст 
 
 


