Раздел 1
Български език
Всеки верен отговор се оценява с 3 точки.
Прочетете текста, разгледайте илюстрацията и отговорете на задачи от 1. до 4. включително.
В първия ден от лятото в много страни се празнува Международният ден на детето. Това
е един от най-старите международни празници. Решението за неговото честване е било прието през 1925 г. по време на Световна конференция за децата, която се е провела в Женева.
Историята не споменава защо е било решено този празник да се чества на 1 юни. Според една
версия през 1925 г. генералният консул на Китай в Сан Франциско организирал за група китайски сираци Фестивал на лодките-дракони. Това събитие се провело на 1 юни. По щастлива
случайност денят съвпада с „детската“ конференция в Женева.
Международният ден на детето има флаг. На
зелен фон, символизиращ растеж, хармония, свежест и плодородие, около знака на Земята са разположени стилизирани човешки фигури – червена,
жълта, синя, бяла и черна, символизиращи разнообразието и толерантността. Знакът на Земята, разположен в центъра на флага, е символ на
нашия общ дом.
Днес 1 юни, като Международен ден на детето, се празнува в над 40 държави по света. Много страни обаче отбелязват този празник на различни дати. Например в ислямските държави Денят на детето е 4 юли, а в страните от Централна Африка – 25 декември.
В България 1 юни е отбелязан за първи път през 1950 г. Днес също се организират различни
прояви в чест на децата и с тяхно участие. А ако и природата подари топъл слънчев ден,
тогава става двойно по-хубаво.
1. Каква е функцията на текста?
А) поучителна

Б) информативна

В) развлекателна

Г) въздействаща

2. Ключови думи в текста са:
А) 1 юни, детето, празник
В) Световна конференция, детето, дата

Б) Международен ден, честване, фестивал
Г) флаг, Ден на детето, празник

3. Според текста и илюстрацията кръгчето в центъра на флага на Международния ден на
детето изобразява:
А) топка, символ на безгрижно детство
Б) футболна топка, символ на безкрайни игри
В) земното кълбо, символ на разнообразието на хората
Г) знака на Земята, символ на общия дом на всички хора
4. Кое от твърденията НЕ е вярно?
А) Решението за честване на Международния ден на детето е взето през 1925 г. в Женева.
Б) Фестивалът на лодките-дракони и Световната конференция за децата са проведени на 1
юни.
В) В България Международният ден на детето ще се чества за 65-ти път.
Г) Четирите фигури във флага на Международния ден на детето са с различен цвят, защото
символизират разнообразието и толерантността.
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5. С каква част на речта е изразен подлогът в изречението:
Стачкуващите спряха движението по магистралата.
А) причастие
В) съществително име

Б) прилагателно име
Г) отглаголно съществително име

6. Кое от изреченията НЕ е просто, едносъставно, кратко?
А) Започвам да танцувам.
В) Искам да изляза.

Б) Не умея да рисувам.
Г) Престанах да уча.

7. Какво е изречението по състав?
Лесно ми е с точните науки.
А) просто лично
В) просто двусъставно

Б) просто безлично
Г) просто безподложно

8. В кое от изреченията е употребена глаголна форма за бъдеще време в миналото?
А) Ако имам отличен успех, ще отида на екскурзия.
Б) Когато учителката ни препоръча да прочетем книгата, аз вече я бях чел.
В) Сигурен бях, той нямаше да изпее вярно песента си.
Г) Ходил съм в Париж.
9. Коя от глаголните форми е неправилна?
А) сядаме

Б) ставаме

В) тичаме

Г) стоиме

10. При коя от двойките думи отношението е различно от това в останалите?
А) щедрост – прахосничество
В) двуличие – лицемерие

Б) лъжа – измама
Г) великодушие – благородство

11. Кое от словосъчетанията означава превъзхождам някого по способности?
А) нося на гърба си
В) пращам за зелен хайвер

Б) слагам в джоба си
Г) духам му под опашката

12. Посочете излишното:
А) кликвам

Б) сърфирам

В) мрежа

Г) поствам

В) вестник

Г) уеднаквявам

13. В коя от думите има правописна грешка?
А) въстановяване

Б) увличам

14. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
А) Майките и бащите на завършващите ученици дойдоха и донесоха цветя и балони.
Б) Чудя се да отида ли на кино, или да си остана вкъщи.
В) Новите, градски улици са вече почистени.
Г) Аз, разбира се, ще присъствам на награждаването.
15. В кои от отбелязаните позиции в изречението трябва да се поставят запетаи?
Другите(1) увити в ямурлуци(2) бяха налягали около огъня(3) гледаха играта на пламъците(4) и мълчаха.
А) 1, 2

Б) 1, 2, 3

В) 1, 2, 3, 4

Г) 2, 3, 4

16. В кое изречение НЯМА граматична грешка?
А) За екскурзията се записаха 100 ученика.
Б) На кой каза за екскурзията?
В) Отивайки на училище, приятелят ми звънна, че и той ще дойде.
Г) Ръководителят на групата е директорът на училището.
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Прочетете текста, разгледайте илюстрацията и отговорете на задачи от 17. до 20. включително.
Най-скъпият парфюм в света се нарича „Амуаж“ („морска вълна“ на арабски с леко намигване към френската дума за любов – „амур“). Есенцията за него отлежава 19 години. Произвежда се единствено в султанската парфюмерийна работилница в Мускат. Там за 3 дни правят точно 72 бройки от парфюма и всичко се извършва на ръка – от смесването на есенциите
до нежното забърсване с кърпа на кристалните стъкла и златните части.
Уникалните флакони за парфюма са проектирани в Лондон от бижутерите на британския
кралски двор. Дамският „Амуаж“ има формата на джамия и е от сребърен кристал с капачка
и кантове от 24-каратово злато. Мъжкият е копие на характерния за Оман нож – ханджар.
В най-скъпия вариант (120 000 долара), който е маркиран с личния герб на султан Кабуз, флаконите са поставени в легло от полускъпоценни камъни – малахит, ахат, аметист. При поевтиния вариант – за около 8 000 долара, красивият флакон е в ложе от коприна, кутията е
от марокен и също има сертификат със сериен номер.
Ароматът на „Амуаж“ е създаден от най-известния френски „нос“ (специалист, който
комбинира ухания) Ги Робер от 120 натурални миризми. Три от тях виреят само в Оман –
сребърният тамян, планинската скална роза и уникалният омански лимон.
Днес с „Амуаж“ се пръскат особи от ранга на принц Чарлз, японското императорско семейство и приказно богати ориенталски шейхове.

17. За коя сфера на общуване е предназначен текстът?
А) научна

Б) битова

В) официално-делова

Г) медийна

18. Според текста името на парфюма „Амуаж“ означава:
А) „морска вълна“ на арабски
В) „бижу“ на английски

Б) „любов“ на френски
Г) „скална роза“ на омански

19. Кое от твърденията е вярно?
А) Парфюмът „Амуаж“ е създаден от бижутерите на британската кралица.
Б) Най-скъпият вариант на парфюма носи личния герб на султан Оман.
В) На ден се произвеждат точно 24 бройки „Амуаж“.
Г) Най-луксозните флакони са поставени в легло от скъпоценни камъни.
20. Коя информация от текста се вижда на снимката?
А) Целият процес по производството на парфюма се извършва на ръка.
Б) Най-скъпите флакони са поставени в ложе от коприна и полускъпоценни камъни.
В) Ароматът на „Амуаж“ е създаден от 120 натурални съставки.
Г) Дамският флакон на парфюма има формата на джамия, а мъжкият е копие на характерния за Оман нож ханджар.
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21. В кое от изреченията е употребено местоимение, различно от останалите?
А) Майка ѝ беше много приятно изненадана.
Б) Ритнаха много силно топката му.
В) Кажи ѝ да върне парите в най-кратък срок.
Г) Децата се зарадваха много на новата ѝ придобивка.
22. Кое от изреченията НЕ е просто безподложно?
А) Иска ми се да е лято.
Б) Чакам с нетърпение ваканцията.
В) В началото на годината уча с удоволствие.
Г) Много обичам ванилов сладолед.
23. Определете вида на изречението по състав:
Мога да уча сериозно, само че все някой ми пречи.
А) сложно съчинено съединително
В) сложно съчинено разнородно

Б) сложно съчинено противоположно
Г) сложно съчинено разделително

24. По какво се различават глаголните форми в изреченията?
Децата се възпитават, докато са малки.
Добрите родители възпитават децата си, докато са малки.
А) по залог
Б) по число
В) по време
Г) по лице
25. В кое време са глаголните форми в изречението:
Най-грандиозният концерт, който се е състоял у нас, е този на „Металика“.
А) минало свършено
В) минало неопределено

Б) минало предварително
Г) бъдеще време в миналото

26. Как правилно ще се довърши редицата четящ, чел, четял, ........?
А) четат
Б) четен
В) четиво
Г) четене
27. Кои от словосъчетанията са антоними?
А) имам широки пръсти – цепя косъма на две
Б) хвърлям прах в очите – пращам за зелен хайвер
В) градя въздушни кули – правя от мухата слон
Г) вятър ме вее на бял кон – гоня Михаля
28. Какви са в лексикално отношение думите оказвам и указвам?
А) синоними
Б) антоними
В) пароними

Г) омоними

29. Коя от думите е написана правилно?
А) летяли
Б) писъл

Г) недоглеждайки

В) не можейки

30. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
А) Тревата, попила утринната роса, изглеждаше свежа и зелена.
Б) Попилата утринната роса трева, изглеждаше свежа и зелена.
В) Утринната роса, посипана по тревата, правеше поляната блестяща.
Г) Росата, посипана по свежата трева, блестеше.
31. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) Тестът по математика, като че ли, беше по-лесен.
Б) Според мен, задачите по математика бяха по-трудни.
В) Общо взето мисля, че се справих добре.
Г) Естествено, за дълъг поход трябва да имаш добра екипировка.
32. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?
А) Не бих се карал с никого от близките си.
Б) Те добре се грижат за тях си.
В) Госпожицe, бъдете безпристрастна.
Г) Госпожо, прекалили сте с изискванията си.
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