
КЛЮЧ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

 

1. В 

2. зайче, вълк (клъв) 

3. Б 

4. едносрични двусрични трисрични 

кост оса алеи 

дроб детство очила 
 

5. вик, сняг 

морж, пъпеш 

вода, студено 

6. Гърбав Тодор в коприва с къщата си отива. 

 Отг. охлюв 

7. тромава 

пъргава 

ленива 

8. Заекът не можел да си намери подслон. 

Не можел да си намери подслон заекът. 

9. Зайко и Кума Лиса са в гората под един дъб. 

10. Дойде студената зима. Бял юрган покри нивите. В планината  

всичко е бяло и тихо. Къде са се скрили всички? 

11. А. Лисицата застанала под дървото.                                   ДА        

Б. Враната изпуснала късчето кашкавал.                   НЕ 

В. Лисицата мислила, че враната е много хубава.  НЕ 

12. Б 

13. хубава врана 

ласкави думи 

лъскави пера 

сладък глас 

14. лисицата – хитра, лукава, подла, измамница, ласкателка и др. 

думи, които имат връзка със съдържанието на баснята 

 врана – глупава, доверчива, лековерна и др. 

15. Да не се доверява на ласкатели. 

Да не вярва на всеки, който ѝ говори ласкателства. 

(приемат се  отговори, които съдържат поуката от баснята и са 

написани по разбираем начин) 

 

 



КЛЮЧ ЗА ВТОРИ КЛАС 

 

1. Защото не харесвало сивата си премяна. 

(Приемат се и сходни отговори, които носят същия смисъл.) 

2. Б 

3.  една змия го нападнала 

 един ловец искал да го улови 

4. Заподскачало от клонче на клонче, оглеждало премяната си и 

се чудело на хубостта ѝ. 

5. Врабчето било радостно (щастливо), защото разбрало, че е по-

добре да бъде със своята бедна премяна, но да живее спокойно. 

(приемат се и други отговори, които съдържат поуката от 

приказката) 

6. беда – нещастие, злочестина, злополука, бедствие, неволя, 

неприятност, злина, поразия, беля, напаст, несрета 

напусто – напразно, безрезултатно, всуе, (бадева)… 

7. Б 

8. славей , змии, стрехи, сънища 

9. Близо до оградката  има дръвче.  Слънчицето огрява 

гъвкавите му клончета.  Между тях има малка къщичка. Тя е 

любимото  местенце на дечицата за  весели лудорийки. 

10. В 

11. Когато главата мисли , устата  мълчи.                                                  

Страхът има бързи крака. 

12. чуден – чудо, чудесен, чудотворен, чудодеен, учуден, учудвам 

се и др. 

най-светла – светлина, осветявам, светещи, просветва, 

светлинен, светлосенки, Светлана и др. 

13. Рила – планина 

Мусала – връх 

Струма - река 

14. Тая сутрин змията беше сърдита и гладна. По обичая си тя се 

напече на слънцето и тръгна край слога. В тревата пълзеше гол 

охлюв. Змията го забеляза и поиска да го хване. Щом се 

вмъкна в слога, налетя на Бързоходко и на Повлекана. 

15. В края на селото зайчето спря. Дали това беше воденичката на 

дядо Горан? Беше я виждало през лятото, когато слизаше да 

пие вода на потока. Но защо сега не се чува тежкият 

воденичен камък? Изведнъж чу гласове. Кой ли идваше? Това 

бяха ловци. 

 



КЛЮЧ ЗА ТРЕТИ КЛАС 

1. В 

2. Момичето било притеснено, разстроено (натъжено, огорчено). 

Приема се за вярно, ако е посочено едно от изреченията в откъса: 

„– Ох, какво ми се случи пак! – завайкало се момичето. – Толкова много белѝ 

направих! 
    То заплакало и продължило нататък с празни ръце.“ 

3. Маймуната объркала кексчетата с белѝ, защото: 

 не е знаела значението на думата беля; 

 защото не е виждала кексчета преди. 

4. А) Маймуната е лакома, защото: 

 изяла всички кексчета; 

 не се наситила, а искала да яде още кексчета; 

 излапала лютата чушка, без да я погледне. 

Б) Маймуната е доверчива, защото: 

 повярвала на продавача, че ще ѝ даде белѝ-кексчета; 

 взела торбата, без да провери какво има в нея. 

5. „Търсиш си белята“ означава: 

 да се забъркваш в неща, които не познаваш; 

 да вършиш нещо, с което си навличаш неприятности. 

(Приемат се и други отговори, доказващи познаване значението на фразата.) 

6. Б 

7. А) малко – голям; отишъл – върнал се; голяма – дребни  

Б) наказанието, посоки, продавача, нанизи, пожар, поток 

8. близък – близост/близостта; приближеност/приближеността 

отдалечено – отдалеченост/отдалечеността; далечина/далечината 

(Приемат се и други същ. имена в ж.р., ед.ч., които са сродни на дадените думи.) 

9. пробвам – проба, пробен, пробна, пробване, изпробвам, изпробван 

камък – каменен, каменист, камъче, камънак, Камен, вкаменявам, вкаменелост 

(Приемат се и други думи със същия корен.) 

10. А) и В) 

11. В 

12. В 

13. Полицаят спря шофьора на автомобила, защото изпревари камиона  

неправилно. 

През пролетта пръстта в градината е влажна и растенията лесно си 

пробиват път към повърхността.  

14. А) гатанка 

Б) пословица 

В) приказка 

Г) народна песен 

Д) басня 

15.  През нощта заваля и цялата земя се скри под снежната покривка. 

Дърветата побеляха като захарни букети, а по стъклата на къщичките заблестяха 

звездички от скреж.  

На сутринта врабчето изскочи от своето скривалище. То/птичето беше 

изтръпнало от студта. Леден вятър разроши перушината му.  

         



 
 
 

 
 

Ключ – 4. Клас 
 
 

№ Верен отговор 

1. В 

2. Б 

3. Б 

4. костенурка 

5. в блатото 

във водите на блатото 

6. Първи орел – черно-кафяв, скален, похитител, с настръхнали 

пера 

Втори орел – сивкав, с по-голям размах на крилата, брадат, със 

заострени крила 

7. ▪ всичко, свързано с бързо придвижване 

▪ спи през деня 

8. Б 

9. остри, силни, пискливи, проглушителни, оглушителни и др. 

10. сложна дума – тъмнокафявите 

сравнение – като копия / като метеор 

същ. име с кратък член – врага 

11. минало свършено време – ускори, настръхнаха, се опита, догони, 

налетя, нададоха, накараха 

минало несвършено време – пречеше 

сегашно време – (да) набере, (да) примрат 

12. Той се опита да набере височина, но плячката му пречеше. 

 

сложно изречение 

13. ▪ предст. ▪ корен ▪ наст. ▪ оконч. ▪ опр. чл. 

на              стръх     н/а         ха            – 

–                   плен        ниц      и               те 
14. Задача за съставяне на текст 
15.      Преди да дОстигнат трЪстиката, приятелите забелязаха, че над водата се 

зеленеят сочните листа на растения, които покриваха част от блатото. Те  

образуваха сЪщинска покриВка. 

     –  Това са водни лилиИ – обясни Остроноско, когато таралежЪТ попита 

за тях. – По тоя килим се крият зеленоногите водни кокошки. 

     ПЪтешествеНиците забелязаха как една малка птица бързо избяга по 

листата. Нейната масленозелена перУшина се сливаше  с цвета на водното 

раСтение. 

  

 



Ключ –5 клас 
 
 
 
1.  В 

2.  А 

3.  Б    

4. Защото обединява и примирява раждането и смъртта. 
Защото осигурява  пространство, което позволява на човека да създава 
чудото на живота 

5.  А 

6. Г 

7.         В 

8. (златен) пръстен            

9. Г     

10. В 
11. кръговрат; етимология 

12. Г       

13. Обичам да наблюдавам баба си, докато готви, и да слушам разказите й за 
това как нейните майка и баба са приготвяли храна. 
 – За хората на село – казва баба, – ако коминът дими, значи в тая къща 
има живот. Все ще се намери какво да се сложи да къкри на огъня – я 
чорбица от някакви бурени, я папурник... Жените умееха от всичко да 
наготвят. 
 Папурник казвали на царевичния хляб, с който често преживявали. Баба ми 
разказва, че не го обичали много, понеже изстъргвал стомаха като с 
шкурка, но топъл бил много вкусен и уханен, особено да се яде със сирене, с 
изпържени с червен пипер пресни яйца или със запържена сланинка. 

14.   ни – лично местоимение, нас – лично местоимение,  ни –притежателно 
местоимение, тя – лично местоимение,  ни – лично местоимение, себе си – 
възвратно лично местоимение 

15. сравнение „прошката е мост” ; олицетворение „прошката ни учи” 

16. Б 

17.    искане и даване на прошка, връзване на люлки, палене и прескачане на 
огньове, хвърляне на стрели, хамкане 

18.  
 

Текст   

 
   
                            
 
 

 
 



Ключ– 6 клас 
 
 
 
 

1.  А 

2.  Г        

3.             Б 

4. Г 

5. новоизлюпени, листоядни   

6. В 

7. А 

8. глаголите са „осигуряват” и „служат” и са в деателен залог        
 

9.   Г 

10. сложно съчинено разделително 

11. обособено определение – „погълнати от антилопи и слонове” 
 

12. Г 

13. Всяка година след обилните дъждове от декември до май пасищата 
на кратера стават изумруденозелени, отрупани с розови, жълти, 
сини и бели цветчета петунии, лупина, маргаритки и рядка синя 
детелина, виреещи върху богатата  вулканична почва.С настъпване 
на сухия сезон кратерът постепенно променя цвета си от зелен на 
жълт, а после на жълто-кафяв и светлокафяв и животните се 
събират около блатото.Тъй като тревата покрива около две трети 
от кратера, нищо не нарушава чудната хармония на цветовете, 
освен отделни групи акациеви дървета и оголени скали.  
    Буквално изолирани от външния свят чрез стените на кратера   , 
животните нямат много грижи, за да оцелеят. 
 

14. Кратко произведение в прозаична или стихотворна форма; най-
често в него герои са животни; чрез тях се изобличават човешки 
слабости и пороци,като се използва алегорията; целта е да се 
внуши поука         

15. Френска дума, означаваща „описание на природата в литературна 
творба”; описание на местности, на природни обекти, на природни 
сезони, на природни явления     

16. Б 

17.  селагинела, захароза, трехалоза, ваксини 

18. Б 

19. които – относително местоимение; 
тях – лично местоимение; 
им –  притежателно  местоимение; 

20. Текст   

                    
                         
 
 
 
 



Ключ 7. клас  

 
Задача № Верен отговор 

1. В 

2. В 

3. А 

4. Г 

5. Б 

6. А 

7. жив – говорим, народен 

8. Първото издание се отпечатва в Брашов и има послесловие, в което 

с особена симпатия и любов към децата се описва 

взаимоучитилният метод.- подчинено определително 

9. А 

10. е в няколко посоки – съставно имено сказуемо 

11. В 

12. А – общуване  

Б – играят  

В – любовта  

Г – наказание  

13. ограждат обособени части, вметнати думи и изрази, отделят 

подчинено определително изречение в състава на сложното 

14. Един от най-интересните дялове в първото издание на букварът е 

„Физически сказания”. Той дава обща представа за света и събужда 

любопидството и фантазията и на деца_ и на родители. В края на 

буквара Берон добавя три вложки с гравюри на не_ познати животни 

от далечни страни. С това нововаведение ученият става пръв 

застъпник на нагледното обучение у нас. В следващите издания той 

сменя ильострациите до текстовете. Рибния_ буквар е първата 

българска детска книга. В предговора Петър Берон споделя своите 

основания за създаването й_ след като е видял детски издания „по-

други места”, докато в България децата преминават младост_а си „с 

толкова страх”. 

15. Реторично възклицание, реторично обръщение, инверсия, анафора, 

метафора, епитет 

16. Б 

17. А 

18. отговор на клеветите, че българският народ е получил даром 

свободата си; възхвала на изключителния нравствен подвиг на 

българите при извоюването на свободата им; полемика с хулителите 

19. Г 

20. текст 

 



 

КЛЮЧ –  8. клас  

 

1. А 

2. Б 

3. Г 

4. В 

5. А 

6. А 

7. плодове, насекоми, кръв 

8. особеностите на лицето и носа; формата на носа 

9. Г 

10. Г 

11. прилепите, започват, усилено, подкожна, отправят,  

12. А 

13. В 

14. Защото е употребена в преносно значение.  

15. Месното източно-родопско население нарича прилепите още нощно пиле, 

нощна птица, полу птица. Старите хора разказват легенда ЗАПЕТАЯ която 

обяснява защо прилепите летят само нощем ДВОЕТОЧИЕ “Било много 

одавна. Решили птиците и животните да водят война кой да господства на. 

Отначало побеждавали птиците и прилепа отишал на тяхна страна. Тогава му 

поникнали крилете. После птиците започнали да губят и на края били 

победени. Но крилете на прилепа останали. Той се скрил в пещерите и в 

тъмните дупки ЗАПЕТАЯ защото се срамувал от предателството си към 

животните.” 

16. желание за спокойствие, изповед и откровение; смирение 

17. А – “Зимни вечери”, Б – “Братчетата на Гаврош” 

18. В 

19. анжамбман: “Химн от арфа....пролет”, “и сред звуците...цъфтят” 

епитети:”златострунна”, “пробудената”, “кристални”, “росни”, “светнали”, 

“подранили” 

инверсия: “арфа златострунна”; “звуците кристални”, “минзухари подранили” 

олицетворение: “пробудената пролет”, “минзухари подранили” 

хипербола: “пълни с радост целий свят” 

метафора: “звуците кристални”, “росни светнали долини” 

анафора: “и.... и...” 

20. Задача за създаване на текст 

 

   

                 



КЛЮЧ –  9. клас  

 

1. В 

2. Б 

3. Б 

4. В 

5. Г 

6. Защото е в множествено число. 

7. атрибут – характерен белег, свойство, качество, черта на човек или 

предмет 

екстаз – възторг, възхищение, стигащи до самозабрава 

8. А 

9. В 

10. извити, свързани, фиксирана, опънати; 

минали страдателни причастия 

11. нежна, омайна, успокояваща, божествена 

12. защото може да се замени с НЕГО; защото е след предлог; защото е 

определение на дъпълнение 

13. Ограждат думи и изрази, които са синонимни на предходните и са 

употребени за по-голяма яснота на описанията.  

14. В 

15. Тракиеца Орфей ЗАПЕТАЯ син на речния бог Еагър и музата Калиопа ЗАПЕТАЯ 

влиза в Ада заради съпругата си – нимфата Евридика. Змия ухапва смъртоностно 

любимата му скоро след свадбата. Покрусен ЗАПЕТАЯ Орфей пее траурните си песни, 

но решава да спаси жена си от царството на мъртвите. С не земните звуци на златната си 

лира и с песента за погубената си любов Орфей обеждава повелителят на 

преизподнята бог Хадес да му върне Евридика. Хадес му поставя условие: докато са в 

подземното царство ЗАПЕТАЯ певецът да не се обръща назад и да не поглежда 

съпругата си. 

16. В 

17. кратка характеристика на образа на Антигона 

18. защитава честта си и родовата памет; противопоставя се на всеки и всичко, 

което не е в защита на неписаните (моралните) 

19. анжамбман: във всичките стихове 

сравнение: “богу подобен” 

лирическо обръщение: “срещу ти”, “как ти говориш”, “твоя глас” 

метафора: “слуша сладко” 

повторение: “слуша” 

инверсия: “глас нежен” 

епитети: “подобен”, “нежен” 

20. Задача за създаване на текст 

 

   



КЛЮЧ –  10. клас  

 

1. Б 

2. Б 

3. Б 

4. Г 

5. Б 

6. Европа 

7. В 

8. Б 

9. орнаменти – украса от геометрически, растителни или животински елементи, 

която се поставя върху архитектурни, печатни и др. изделия 

руини – развалини, разрушения 

10. построяват, мястото, лятна 

11. впечатляващ, граничещ 

12. А 

13. обособени части (обособено обстоятелствено пояснение и обособено 

определение) 

14. Да отидете в Португалия и да не посетите Синтра ЗАПЕТАЯ означава, че 

не сте видяли нищо. Синтра е един от най-прелесните градове в Европа. 

От красотата и магнетизмът му са били привлечени множество 

пътешественници, поети и представители на изкуствата. Ако ви се иска 

да опознаете Синтра ЗАПЕТАЯ посетете Археологическият музей, 

Градския музей на модерното изкуство, Музея на играчките; разходете се 

или се повозете на историческата трамвайна линия ЗАПЕТАЯ която ще 

ви направи панорамна разходка из града. Навсякаде по пътя си ще 

виждате още дворци, още паметници, още пишни постройки...  

15. В 

16. Хамлет иска да предпази Офелия от създадените вече конфликти с другите и от 

предстоящото му отмъщение. 

уязвимост, ранимост, чувствителност, слабост 

17. В 

18. В 

19. обръщение: “О, Господи” 

метафора: “сияен ум”, “цветът на това кралство”, “всичко в прах”, “ума му висш 

фалшиви” 

анжамбман: “...разум/ е разрушен”, “...която пих/ нектара на любовните му 

думи” 

епитет: “неподражаемият”, “нещастната”, “любовните”, “дрънчащ” 

коренно повторение: “неподражаемият образец за подражаемите” 

хипербола: “всичко в прах” 

сравнение: “дрънчащ като разстроена звънарна”  

20. Омир – Ахил, Хр. Ботев – “...да каже нявга народът”, Ив. Вазов – “И моите 

песни все ще се четат” 

   

               

 



 

КЛЮЧ –  11. клас  

 

1. А 

2. А 

3. А 

4. Г 

5. Където и да се намираше тази лагуна* водите ѝ се задържаха от стръмни* 

покрити с мъх стени* за които той усещаше* че трябва да са дело на човешка ръка.  

6. Г 

7. искрен – откровен, чистосърдечен, неподправен и др.  

8. платих много скъпо; платих висока цена (и буквално, и преносно) 

9. Г 

10. С цел създаването на организирано туристическо движение в България, Алеко 

Константинов ЗАПЕТАЯ сапровождан от своя приятел, съмишленник и добър 

планинар, софийският адвокат Никола Тантилов ЗАПЕТАЯ прави на 12 юли 1889г. 

проучвателно четири дневно преминаване на Витоша  След значителна подготовка и 

разгласа шес години по-късно, на 28 август 1895г., триста души изкачват Черни Връх. 

Между тях е и сладкодумеца Иван Вазов ЗАПЕТАЯ поет и изключителен пътеписец.  

11. А – 1846г., Иван Богоров 

Б – 1824г., Петър Берон 

В – 1842г./ 1844г., Константин Фотинов 

Г – 1875г., Христо Ботев, Стефан Стамболов 

12. човечност, християнско съзнание, ренесансово мислене, висок морал и 

синонимни понятия и изрази 

13. “чакаме и ний ред за свобода”; отрицание на овчедушието и покорството; липса 

на воля за борба 

14. оксиморон 

15. парадоксално съчетание в един израз на логически несъвместими 

противоположни по значение думи 

16. - загрижен за съдбата на България, подпомага цар Петър 

- въплъщение на стоицизъм и отшелничество като форма на бягство от суетата 

на ежедневието 

- името му е свързано с житийната литература 

- покровител на българите 

17. ФАБУЛА – естествената (хронологичната) последователност на случките в 

разказаната история и в протичащото време; линеен характер на действието; 

събитиен “скелет” на епическото произведение.  

СЮЖЕТ – системата (веригата) от събития в литературното произведение; 

художествено композираната последователност на епизодите. Не само какво се 

случва в произведението, но и как са подредени отделните епизоди.  

18. ЕКСПОЗИЦИЯ – началната част на художествената творба; въвеждане на някои от 

героите и обстоятелствата, от които ще възникне конфликт; 

ЗАВРЪЗКА – важно събитие или вътрешно обстоятелство и определя 

по-нататъшното поведение на главните герои; 

РАЗВИТИЕ НА ДЕЙСТВИЕТО – събития и изпитания на героите; нарастване на 

напрежението; 

КУЛМИНАЦИЯ – най-напрегнатият момент в развитието на сюжета; 

РАЗВРЪЗКА – разрешаването на конфликтите между героите; 

ЕПИЛОГ – последствията от развръзката на събитията; по-нататъшната съдба на 

героите;  



19. епитет: “чиста”, “склонена”, “великата”, “смутений”, “нов” 

метафора: “чиста мисъл”, “милост да излее”, “смутений разум”, “нов път да 

оправи”, “с искрици любов сърце да сгрее”, “да нося кръста”, “великата неволя” 

олицетворение: “смутений разум” 

инверсия: “глава склонена” 

литота: “искрицата любов” 

натрупване на глаголи в градация: “търпя, ... прощавам,/...нося....” 

повторение: “и да търпя без гняв, и да прощавам” 

библейски символи: “да нося кръста си” 

20. Задача за създаване на текст 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



КЛЮЧ –  12. клас  

 

1. А 

2. А 

3. В 

4. В 

5. Той отново почувства ЗАПЕТАЯ че в миналото на тази жена има повече болка 

ЗАПЕТАЯ отколкото му е известно ЗАПЕТАЯ и изпита силно угризение 

ЗАПЕТАЯ че я е забъркал в опасното си приключение.  

6. Г 

7. приятен, привлекателен, вежлив, предразполагащ, мил и др.  

8. много тихо, почти нечуто, слабо, притаено 

9. Г 

10. Леда Милева си е извоювала собственно място в българската литература 

ЗАПЕТАЯ неподвласно на сянката на нейния баща, поетът Гео Милев. 

Поетесата завършва Американския колеж и Института за детски учителки, 

следва и право в софийския университет. Поезията се оказва голямото 

призвание на Леда Милева, но приноса ѝ за българската култура надхвърля 

границите на литературата. През дългия си живот дъщерята на септемврийския 

поет превежда проза и поезия от английски ЗАПЕТАЯ френски и руски; 

създава списанието за чуждестранна литература Панорама КАВИЧКИ, работи 

в издателствата “Народна младеж” и “Български писател”, в националното 

радио; оглавява Българската Национална телевизия; представител е на 

България в ЮНЕСКО; председател е на на Съюза на преводачите; депутат е в 

Народното събрание.  

11. А – 3; Б – 1; В – 2; Г – 4 

12. А – “Гераците”; Б – “Чичовци”; В – “Последна радост”; Г – “Пази, Боже, сляпо 

да прогледа” 

13. Г 

14. В 

15. антитрадиционализъм; естетика на “шока”, фрагментарност; особеност на 

ритъма; начупен (стъпаловиден) стих 

16. подем, надежда, обновление, по-добър живот;  

погром, отчаяние,безнадеждност, униние, крах на надеждите   

17. епифора – стилистическа фигура, при която една и съща дума или 

словосъчетание се повтарят в края на няколко съседни стиха 

18. непокорност, стихийност, нова женственост, отрицание на патриархалния и 

традиционния морал 

19. епитети: “сухи”, “водовъртежни”, “центробежни”, “задръстени”, “неми”, 

“бяла”, “неосквернения”, “вечните” 

инверсия – “планината бяла” 

метафора: “пак ме подгони камшикът”, “заплющяха отново...жили” 

антитеза: “Пак ме подгони..../ Но този път...” 

олицетворение: “Моите стъпки не ме поведоха”, “неми катедрали” 

хипербола: “задръстени площади” 

20. Задача за създаване на текст 

   

               


