Ключ – тест първи клас
1

Лили е умна.
Ани намери ли Милен?
Марина е на море.
Има ли Нели малини?
Милен е на Рила.

2.

делфин – 5
лъв – 1
пеперуда – 6
петел – 7

3.

марули, немирна, мърмори, елен,
намира, уморен, морена
лале, рана, луна, море, малина,
орел

4.

5.

слон – 2
балони – 3
роза – 4
круша – 8
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6.

нула, лимон, рамо, мама, море

7.

Марина намери малини.
Румен е на море.
Мама Нина е уморена.
Емил е на Рила.

8.

Изреченията са 6 .

9.

Лили е на Рила.
Румен и Лили рано ранили.
Мие ли Рени марули?

Мира има лимони.

КЛЮЧ - ВТОРИ КЛАС
1

албум, ваза, говоря, елен, маса, пея, студен, ученик,
щастие, ябълка.

2

а) Тих ветрец поклати клоните на старото дърво..
б) Колко книги си прочел това лято?

3

в) Какъв красив подарък ми подариха!
линия, помощник,
поляна,
фризьор,
щъркел, ябълка, къща,
люлка, район,
Йордан,

4

слон, джип, елен, звук, пея, здрав,

5

зи-ма,

6

ма-га-зин,

раз-каз,

сут-рин,

слад-ко,

па-па-гал,

клон-ки,

ком-пю-тър,

о бичам - обич;
г о ра - горски;
зъ б че - зъбен, зъби;
сла д ко - сладък;
те ж ко - тежък, тежи;

7

8

любов,
актьор,

п ъ тека - път;
д ъ рво - дървен;
красив - красиви;
кръ г че - кръгове;
кръгъл;
блу з ка – блуза.

Настъпи златна есен. Лястовиците и щъркелите
отлетяха на юг. Есенното слънце все по-често се
криеше зад облаците. Дърветата облякоха своята нова
премяна. Всичко се унесе в тиха сладостна тъга.
Зайкова приказка
През гората припкал малкият сив Зайко. Не щеш ли,
видял на пътеката една книжка. Разгърнал я Зайко. Ах,
че му харесали картинките! И червеният морков, и
белият заек и веселият таралеж. И приказката написана
с големи букви. Само че, не знаел да чете.

9

б)

10

Отговор, който показва, че лисицата иска да вземе
сиренето от гарвана.

11

благороден, красив, великолепен, с блестящи пера,
чудесен глас

12

в)

КЛЮЧ - ТРЕТИ КЛАС

ВЪПРОС

ОТГОВОР

1

Лъвът и мишката

2

Лъвът беше в добро настроение и каза :
Върви си, дребосъче. От такава
нищожна животинка нито полза
имам,нито вреда. или
Лъвът пуснал мишлето ,защото бил в
добро настроение, пък и то за нищо не
му трябвало // и от такава нищож-на
животинка нито полза има, нито вреда.

3

Мишлето започна едно по едно да
прегризва въжетата с острите си зъбки.
// Мишлето спасило лъва, като
прегризал въжетата. // Мишлето
освободило лъва от капана, в който
паднал, като …..

4

шавне – мръдне
лениво – мързеливо

5

в)

6

а)

7

в)

8

а) съществителни имена – куче, водата
б) прилагателни имена – лакомото
в) глаголи – хвърлило

9

а)

10

глаголи в ед. ч. – говоря, рисува, бягам ,
обича, чете
глаголи в мн. ч. –пеят, тичат, гледат,
купуват, чистим,

11

12

сладък шоколад;
умни деца;
шарена рокля;
розов балон;
седни - стани
влизат - излизат

бистра вода;
топъл чай;
бяло зайче;
смели хора.
мълчи –говори
посрещам –
изпращам

13

14

мокър - сух
щастлив – нещастен
красив - грозен
тъмно - светло
– Татенце, на колко мили се намират
крокодили ?
С какво се хранят те ? Малкото им как
расте?
– Млъквай, ех, че си досаден ! Той е
хищник .
Вечно гладен . Скрит е зад това перде.
Любопитните яде. Ще замълча.
Защо насила да се тъпче крокодила ?
Грешките са – 8
На върха на една круша имаше листче.
То беше най-малкото чедо на дървото.
Често до него кацаха две лястовички и
дълго бъбреха за южните страни.
Тъгуваше жълтото листенце и тежко
въздишаше, защото никога нямаше да
полети като тях.
Сънуваше чудни сънища – разхождаше
се по приказни планини, плуваше с
лодка в морето. Силно искаше да
полети.
Времето застудя. Вятърът засвистя и
забрули клоните на старата круша. В
миг грабва любопитния лист, завъртя
го и препусна с него в небесата.
Малкото листенце беше много
щастливо, защото желанието му да лети
като птиците се изпълни.

Ключ - 4 клас
въпрос отговори
1.
а) две съществителни имена – гроздове, круши,
ябълки, дюли .
б) две прилагателни имена – кехлибарени ,сочни,
ароматни
в) два глагола – усмихваха, прошепваха
2.
къдрави зелки, кехлибарени гроздове, усмихваха
срамежливо, розовите и червените домати се
надуваха, чушките до тях се излежаваха
3.
б)
4.
в)
5.
а)
6.
б)
7.
в)
8.
б)
9.
1. пpeз eceнтa или зимaтa oтдeлни ceмeйcтвa
oбpaзyвaт cтaдo;
2. ĸopaтa нa дъpвeтaтa, жълъди, мъx и лишeи;
3. и pядĸo c пoвeчe oт тpи ĸъcи изpacтъĸa;
4. Maлĸитe cъpничĸи нepядĸo cтaвaт жepтвa и нa
xищни птици.
10.
съpнaтa - тя;
eлeнa - той;
врагове - те;
семейство - то; храна - тя ;
израстък - той;
11.

12.
13.

за отговор – не
за обосноваване на отговора: Не може да заменим
думите с местоименията в текста, защото
съществителните имена се повтарят…. или ще се
загуби смисъла на изречението…. или
местоименията се използват, за да няма повторения.
а)
Оставиха го самό в дъното на гърнето, защото
беше сакато и не можеше да лети. През лятото
избухна пожар в къщата, под чиято стряха майка
му беше свила гнездо. Докато старата лястовичка
смогна да грабне рожбата си от огъня, един въглен
падна в гнездото и парна лястовичето по дясното
крило. Голото пиле примря от болка. Когато се
свести, то видя, че се намира в ново гнездо, а над
него седи майка му с клюмнала глава. Найнапред се опита да раздвижи крилца, но не можа,
защото дясното, изгореното крило беше изсъхнало.
Търкулна се лятото. Потъмняха гроздовите зърна.
Пукнаха се пъпките на димитровчетата в градината.

Почнаха да се събират лястовичките по
телеграфните жици. Те се готвеха за път. Жиците
заприличаха на броеници.
14.

а) Болен здрав носи.
б) Бързата работа — срам за майстора.
в) Вълкът козината си мени, но нрава — никога.
г) Гузен негонен бяга.
д) Желаеш ли чуждото, загубваш своето.
е) На вълка му е дебел вратът, защото сам си
върши работата.

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

А)
Б)
А)
В)
Гея. В текста е наречена „ Майка на хората, животните и растенията“.
Според
древногръцките митове, неродена от бог, тя е майка на богове и хора.
радостна / печална
Крит. Ариадна говори от името на целия остров.
Б)
Г)
благослови / Примерни нови думи: благополучие, славословя
благополучно, безпроблемно
А)
Б)
Г)
Войниците пристъпиха, положиха върху стъпалата , окачиха на колоните, разстлаха
върху плочите на храма богатата прячка – бронзови щитове, много копия и шлемове ,
големи мечове с изкусни гравюри, бронзови глави на бикове с позлатени рога, скъпи
тъкани с блестяща везба – и накрая поставиха в нозете на Атина тежки златни чаши,
обеци, гривни и царски пръстени. Засмяхя се камъните, засия храмът. И под лунната
светлина мнозина видяха как богинята Атина се усмихва доволна.
В старогръцките митове
В библейските текстове

16.
1)В началото е Хаосът.
2) От него възниква Светът, но важна
роля в Сътворението имат
произлезлите от него Гея, която дава
живот на всичко върху земята, и Ерос
(Любов), чиято могъща сила е
вградена в основите на създаденото.
3) Светът се подрежда постепенно.
4) От Гея произлизат няколко
поколения богове. Последното
поколение са Олимпийските
богове. Те приличат на хората.

/ В началото е само Бог.
/ Бог сам създава Света само
със силата на мисълта и словото.

/ Бог създава от нищото Света само за шест дни.
/ Съществува само един Бог, обитаващ
Небесните селения.

17. В първия случай змията символизира мъдростта, а във втория – злото, коварството.
18. Задача за създаване на текст

КЛЮЧ – 6 клас
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.

Г)
А)
Б)
Г)
Б)
озарени / лъчи / пламтяща / горяща / огнени
Г)
А)
тътен на вулкан / бурен зов / зов за бой / (словото) гърми
А)
В)
той – лично местоимение /
която – относително местоимение
този – показателно местоимение
му – притежателно местоимение
14.
Б)
15.
Срещу дебелите стени на робството, градени с векове, не е достатъчен само
един вихрен удар. Непрекъсната енергия, упорита работа и вседневни щурмове
- и тогава пред нас не може да устои най-здравата крепост на тираните.
Малцина са борците, които неуморно могат да отправят своята духовна мощ
върху подкопаваната скала. Левски бе един от тях. Редом с бурния копнеж за
свобода в него имаше и отмереното спокойствие на вечно бдящия борец. И от
село на село, от град на град вървеше той и сплиташе огнената мрежа на
бунта, в която да бъде уловено и обезсилено чудовището на тиранията. От
дом на дом, от кръстопът на кръстопът спираше той и хвърляше светлите
семена на свободата - пламтящи искри от сърцето си. И в черната нощ на
робството и отчаянието като рубинени звезди пламваха революционните
комитети. Из сбутаните селца на Балкана, из полетата на Северна България,
в Тракия, чак до Скопско отиваше той и зовеше народа към бунт. Апостол,
истински апостол на свободата.
16.
светлите семена / пламтящи искри
17.
А)
18.
оковани ръце и нозе / той е един, пазен от цяла войска
19.
въор ъжена до зъби / силата на оръжието / многобройност
20. Задача за създаване на текст

Ключ 7. клас
Задача
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

ОТГОВОРИ
Б
В
Б
Г
Г
А
В
Иде реч – говори се, става въпрос, става дума
Ако някога си купувал поне едно яйце от тях, си разбрал, че те могат да
се грижат за себе си, когато иде реч за парични дела.
Подчинени обстоятелствени изречения и подчинено допълнително
(изречение). Приема се и отговор: сложно съставно изречение с подчинено
Б
продължаваш да вървиш – съставно глаголно сказуемо за продължителност
на действието
А – традиционното; Б – фактът; В – общност; Г – лице
Б
Кафенето е мястото, където чуждестранният посетител може да
почувства пулса на страната. Никъде другаде няма да успее да наблюдава
нееднократно и продължително група хора в техните дневни контакти
помежду им, нито ще смогне да живее в тяхното темпо, постигайки в
спорадични моменти състояние на съпричастност с тяхното доста различно
усещане за минаване на времето. А да възприемаш времето от гледната
точка на тези хора, е от съществена важност за разбирането на техните
нагласи и поведение. Днес, когато дори в най-отдалечените краища на
дивите земи започва да се установява връзка между броя часове и размера
на надницата, всяка човешка институция, където съзнанието за време все
още не е проникнало, е феномен, който трябва да бъде грижливо пазен.
Поклон пред теб, природо – реторично обръщение
свод лазурен – епитет, инверсия
слънце златно – епитет, инверсия, метафора
вечна младост – х ипербола
кат бога - сравнение
от бялото кокиче – дете на снеговете,
до бора исполински — връстник на вековете – синтактичен паралелизъм,
образен паралелизъм, инверсия, епитет;
поклон, сега поклан! – реторично възклицание
Г
Б
1. – персонификация (олицетворение, одухотворение, метафора, хипербола;
2. – синекдоха, градация, синтактичен паралелизъм, метонимия;
3. – реторичен въпрос, градация, синтактичен паралелизъм;
4. – антитеза, разгърнато сравнениеметафора;
5. – антитеза, контраст;
6. – метонимия, градация;
7. – персонификация (олицетворение, одухотворение), градация, метонимия,

19.

20.

апосиопеза;
8. – литота, сравнение и др.
9. – реторично възклицание, реторично обръщение, синтактичен
паралелизъм, апосиопеза;
10. – метафора, метонимия, антитеза (парадокс), епитети.
*Забележка: Допустимо е откриването и на други изразни средства. Дава се
по една точка на цитат без значение на броя открити отговори.
Възможни отговори: Хъшовете изоставят своите родни домове, близките
си, доброволно се отказват от материалните облаги в името на свещения
идеал- свободата.
Старият знаменосец утвърждава идеала за свободата като върховна
общочовешка ценност, в името на която мъченичеството придобива ореол
на нова святост.
Дълг на всеки човек е да служи на отечеството, а най- вече това е дълг на
българина, чиято поробена родина го зове на помощ
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.
18.
19.
20.

21.

Б
В
че са гущери
В
В
сложно смесено
четири
търси, разглежда
Б
Папагалите ара се отличават с могъщо телосложение, а
разперените им крила достигат до метър и половина. Разчитайки на
своята сила ЗАПЕТАЯ те не се колебаят да влязат в смъртен бой с
някой ястреб или с коварния и силен разбойник – грифа. Когато не
са предизвикани, арите водят кротко съществуване и главната им
грижа е да открият ИЗЛИШНА ЗАПЕТАЯ къде има повече сладки
зрели плодове, орехи или семена.
В
А
Художествен похват, при който се съпоставят два синтактично еднакви
израза.

Б
Б
А
свободен отговор
Г
пет, полиса, хоро, Хефес
Анжамбман – обръщаме за сетен път / назад, към скъпи нам
предели
Епитет – накипели, скъпи, угаснал
Епифора – за сетен път... а сетен път
Инверсия – сълзи накипели
Метафора – сълзи накипели, угаснал взор
Задача за създаване на текст

КЛЮЧ – ДЕВЕТИ КЛАС

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Б
Б
В
А
две
Защото двете прости изречения са свързани съчинително със съюза “И”, а в
самите прости изречения няма обръщения, еднородни, обособени и вметнати
части.

7.

изключително творение на прородата
екземпляри
огромни същества
китовете

8.
9.

Защото са сложни думи, при които първата съставка определя втората.

10.

Посетителите често го забелязват първо от пътя. От магистрала А303, която
небрежно минава почти през главния вход на паметника ЗАПЕТАЯ размазаният
образ на Стоунхендж изглежда като струпване на незначителни издатини
насред просторната и монотонна равнина. Но дори и от тази непочтителна и
бегла гледна точка обемният силует е толкова категорично праисторически, че
човек за миг изпитва усещането, че се е пренесъл в един изчезнал свят.
Отблизо, насред бъркотията от счупени и цялостни блоковеЗАПЕТАЯ
съоръжението продължава да изглежда по-малко спрямо собствената си
репутация. Но безспорно, хората, построили Стоунхендж, открили нещо
непознато до този момент, натъкнали се на някаква истина, направили важна
крачка напред – няма съмнение, че нарочно разположените по този начин
камъни са изпълнени със значение.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

В
В
Г
неразчленимост
Б

Първото е на мястото на пропусната дума (елипса), а след второто започва
пояснение за еднообразното оцветяване на китовете.

Войните между ахейци и троянци
Свадата между Ахил и Агамемнон (гневът на Ахил)
Събитията н Олимп

17.

Ахил е въплъщение на епическата представа за героя, защото съчетава
физически и нравствени качества (физическа и духовна красота).

18.
19.
20.

А
Б
Антитеза – денем/нощем
Епитет – поднебесни, унило

Етимологична фигура – тъмни тъмноти
Инверсия – призраци мъгливи, облаци дъждливи, сърце унило
Метафора – сърце... леденей
Сравнение – сякаш мъртво

21.

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.

В
Б
Б
Б
сложно съставно
Б
В
Б
Г
Катедралната базилика „Сан Марко” e най-величествената от 129-те църкви
на Венеция. Тя се намира на площад „Сан Марко” ЗАПЕТАЯ в близост до
Двореца на дожите, тъй като в миналото е обслужвала само дожа и висшите
сановници на републиката. През 829 г., когато венециански търговци
открадват мощите на евангелиста Марко от Египет и ги пренасят във
Венеция, светецът е обявен за покровител на града, а три години по-късно е
осветена и базилика в негова чест. Сред най-ценните богатства тук е Златният
иконостас, който се намира зад олтара на катедралата. Той е украсен с
повече от 2000 скъпоценни камъка, инкрустирани в злато ЗАПЕТАЯ и
символизира богатството, което хората са получили от Бога. На него са
изобразени сцени от живота на Исус Христос, Богородица и Свети Марко.
Друго безценно произведение на изкуството е прочутата бронзова квадрига
ИЗЛИШНА ЗАПЕТАЯ или скулптурата на 4 бронзови коня, известна като
„Венецианските коне”. Оригиналът се намира в музея на базиликата, а копие
е разположено на терасата на „Сан Марко”, откъдето се открива невероятна
гледка към площада и лагуната.

В
апология – възхвала
полемика – дискусия
трактат – научно съчинение
Дон Кихот – „... кръвта се наследява, а добродетелта се придобива и
струва сама по себе си много повече от кръвта”.
Санчо Панса – „Всеки трябва да върши работата, за която е роден”.
Херцогът – „Дрехите трябва да отговарят на длъжността и на сана,
който заемате”.
Самсон Караско – „Няма книга, колкото и лоша да е, която да не
съдържа нещо добро”

свободен отговор
Б
свободен отговор
“квинтесенция на праха” – Клавдий, Гертруда, Полоний, Лаерт
“венец на всички твари” – Хамлет, Хорацио, Фортинбрас, Марцел

18.
19.

20.
21.

Б
Метафора – “плетат живота свой”, “могъщата им мрежа”, “природата
богата”
Епитет – “дребни”, “крайселските”, “могъщата”, “нищожен”, “огромен”,
“малкото”, “гигантското”
Контраст – “нищожен” – “огромен”, “малкото – “гигантското”
Инверсия – “кът зелен”, “дом пленен”, “природата богата”
Хипербола – “всеки кът зелен”
Оксиморон – “живота...нищожен и огромен”

свободен отговор
Задача за създаване на текст

КЛЮЧ – ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Г
сферата, в която функционира художественият стил
Г
В
Защото няма положителна форма
Г
дивна – красива, възхитителна
оттенъци – нюанси, разновидности
Защото е вметнат
интелигентен, природолюбител, с чувство за хумор и ирония, с
богат език и образно мислене, градски човек

10.

Може би с факта ЗАПЕТАЯ че днес много лаборатории в света работят
върху проблема анабиоза най-вече с цел осигуряването на бъдещите
продължителни космически междузвездни полети ЗАПЕТАЯ може да се
обясни скритият интерес на много учени към Хаберлеа родопензис.
И ако бъдещите космонавти тръгнат към звездите ИЗЛИШНА ЗАПЕТАЯ
благодарение на усвоената възможност да прекарат дълъг срок в
анабиоза, то един от земните символи на техния полет би било
Орфеевото цвете. Засега то остава символ на биологични тайни, красиво
преплетени със старите митове, научни куриози и тайнствеността на
Родопите.

11.
12.

Г
повест – “Маминото детенце”, “Българи от старо време”
поезия – “Хубава си, моя горо”...
публицистика
В поетическия свят на Ботев скиталчеството носи страдание, защото
е откъсване от родното и от идеала.
прегръдката и целувката
Г
В
Сбободен отговор
Просвещението
апосиопеза
Анафора – Ни лъх не дъхва над полени, / ни трепва лист по
дървесата
Анжамбман – В зори ранил на път, аз дишам / на лятно утро
свежестта
Епитет – ведър, бисерна, бодра, лек, охолна
Инверсия – душата бодра
Метафора – огледва ведър лик небето, аз дишам / на лятно утро
свежестта, и милва ми душата бодра / за лек път охолна мечта
Задача за създаване на текст

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Б
интервю
Г
В
свободен отговор
раздвоение
три
Б
Б
Една от най-пищните страници на светския живот в София бяха баловете.
Тяхната страница се „разтваряше” някъде около началото на месец декември
и завършваше чак към края на март. През тези четири студени зимни месеца в
столицата ставаха обикновено по десет-петнадесет големи бала, без разбира
се ЗАПЕТАЯ да се смятат другите многобройни светски срещи – соарета,
матинета, квартални вечеринки, танцови забави и приемите в най-богатите
градски семейства, средища, както казваха някога, на „каймака” на софийското
общество.
Сред балните зали, из които ще пообиколим сега, най-стара бе
съществуващата и до днес зала на Военния клуб – една от най-хубавите,
издържани изцяло в стила на виенския барок сгради в цяла София. Само за
сведение ще ви кажа, че тази архитектурна перла на булевард „Цар
Освободител” КАВИЧКИ е била построена още през 1893 г. по план на
талантливия чешки архитект Антоан Колар ЗАПЕТАЯ проектирал по-късно и
паметника на Васил Левски.

Б
Находчив израз с характер на извод или заключение, изграден върху две
вътрешно или външно противоречиви и логически несъвместими мисли.

Хаджи Ровоама – „Под игото”
Пенка – „Косачи”
А
В
синтактичен паралелизъм
Художествен похват, при който се съпоставят два синтактично еднакви израза.

В
Г
Анжамбман – обръщаме за сетен път / назад, към скъпи нам предели
Епитет – накипели, скъпи, угаснал
Епифора – за сетен път... а сетен път
Инверсия – сълзи накипели
Метафора – сълзи накипели, угаснал взор

Задача за създаване на текст

