БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЕЗИКОВА КУЛТУРА
ВАРИАНТ №2
1. За диалекта НЕ е вярно, че:
А) е официално средство за общуване;
Б) е устна форма за общуване;
В) е с ограничена териториална или социална функция;
Г) с разновидност на общонародния език;
Д) е изучаван от диалектологията.
2. Какъв е стилът и каква е основната идея в следния текст:
Когато се раждаш, ти плачеш, а светът се радва. Живей своя живот
така, че когато животът ти свършва, светът да плаче, а ти да си
доволен от изминатия път.
А) публицистичен /След смъртта хората тъгуват за починалия.
Б) разговорен /Всяко новородено дете плаче.
В) научно-популярен / Пълноценният и осмислен живот получава вечно признание.
Г) художествен / Човек без страх приема смъртта.
Д) административно-делови / При раждането на дете близките се радват, а при
смърт плачат.
3. Кой ред от посочените двойки думи е подходящ за попълване на свободните
места в изречението:
Човек трябва да бъде................... със себе си. Злите намерения.................
преди всичко своя носител.
А) в конфликт / разрушават
Б) верен / подпомагат
В) в съгласие / разрушават
Г) в съгласие / изграждат
Д) в съгласие / подпомагат
4. Кой ред от посочените двойки думи е подходящ за попълване на свободните
места в изречението:
Гаранциите за...................преход от тоталитарно към плуралистично общество се
коренят в................... традиции и политическата култура на народа.
А) желание / негативните
Б) исторически / неблагоприятните
В) мирния / революционни
Г) плавния / демократичните
5. Коя от думите е синоним на интервенция:
А) агресия
Б) въздействие
В) натиск
Г) нападение
Д) намеса
6. В кое изречение има метонимия:
А) „Как тъй ще влезеш в чуждата нива да тъпчиш на човека стоката му, мъката му."
Б) Нивата е непожъната.
В) На нивата има деца, които тъпчат посевите,
Г) На нивата жетварите жънат и пеят.
Д) Нивата и тази година е незасята.

7. В кой ред думите са антоними:
А) мотивация - съпротива
Б) регресия - завоевание
В) невъзможност - интернационалност
Г) хуманност - жестокост
Д) монотонен - лъскав
8. Определете коя от двойките думи е аналогия на
РОДОНАЧАЛНИК - РОДОСЛОВИЕ
А) прототип - изобретател
Б)брат- семейство
В) пионер - нова научна област
Г) наследник-завещание
Д) основател - династия
9. Коя от подчертаните чужди думи НЕ е уместно употребена:
А) Болните деца трябва да се хоспитализират.
Б) Някои стопанства претърпяха неудачи,
В) Рецесията в САЩ беше факт.
Г) Около Земята летят сателити,
Д) Извършва се процес на интеграция.
10. Определете вида на допуснатата грешка в изречението:
Търговецът използваше всякакви средства, като се започне от
заплашване на журналисти и се стигне до спиране на вестници и подкупи.
А) неправилно членуване
Б)пунктуационна
В) неправилен словоред - двусмислица
Г) неправилна употреба на глаголно време
Д) неправилно съгласуване
11. Определете вида на допуснатата грешка в изречението:
Моя приятел, който беше награден, е най-известния научен сътрудник в
Института по българска литература.
Л) съгласуване
Б) членуване
В) пунктуационна
Г) правописна
Д) словоред
12. Определете грешката при членуването в изречението:
Изхождайки от хуманният (А) си идеал, писателят (Б) разкрива героя
(В), като влага в образа (Г) му най-ценното (Д), което характеризира
самия него.
13. Кое е най-подходящото изречение, с което може да се замени
следното изречение:
Днес ще преобладава слънчево време,
А) Днес май времето ще бъде слънчево.
Б) Днес може да има слънчево време.
В) Времето днес ще бъде предимно слънчево.
Г) Днес ще грее преобладаващо слънце.
Д) Времето днес ще бъде повече слънчево, отколкото - облачно.

14. Посочете изречението, в което местоимението е неправилно използвано:
А) Кой ме с търсил?
Б) Чии са книгите?
В) Кому даваш парите?
Г) Какви филми предпочиташ?
Д) На кой е този учебник?
15. В коя от думите няма правописна грешка:
А) удостоверявам
Б) омилостивявам
В) очудвам
Г) огнетявам
Д) онаследявам
16. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка:
А) законност
Б) изменик
В) ценост
Г) племеник
Д) невиност
17. Посочете неправилно написаното:
А)озвучавам
Б) ознаменувам
В) озадачавам
Г) оведомявам
Д) окръглявам
18. Правописната норма е нарушена в:
А) Студентите проведоха три дневен поход.
Б) В търговската мрежа невинаги се предлага доброкачествена стока.
В) Селските труженици от поемата на Яворов "Градушка" посрещат с радост
многообещаващата пролет.
Г) За рождения си ден получих тъмнозелен пуловер.
Д) Философско-историческите съчинения представляват интерес за студентите.
19. Посочете къде трябва да се употреби запетая:
Старият човек се беше изплашил (I) ужасил дори (2) защото не позна близкия (3)
боен другар (4) с когото месеци наред (5) бяха делили радост и скръб.
А) (1), (2) и (3)
Б) (1), (2) и (4)
В) (1) и ( 5)
Г) във всички позиции
Д) (2), (4) и (5)
20. Определете в коя позиция са пропуснати пунктуационни знаци:
Върху една висока круша с полуизсъхнали клони (1) прострени към небето (2) като
ръце в отчаяние (3) кацваше самотен гълъб (4) тъжен (5) потънал в размишление.
А) във всички позиции
Б) (1), (3), (4), (5)
В) (2). (3), (4)
Г) (3), (4), (5)
Д) (2), (3), (5)

