1. Посочете кое НЕ е характерно за общонародния български език:
А) Общонародният език съществува чрез своите разновидности.
Б) Разновидностите на общонародния език са: книжовен език, диалекти.
В) Общонародният език е единственото средство за общуване във всички сфери на
дейност.
Г) За общонародния език са задължителни особеностите на научния стил.
Д) Използва се в държавните институции, културните и научните организации, в
средствата за обществено осведомяване, в ежедневното общуване.
Прочетете текста и определете:
Член8.
1. Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на
неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция.
2. Намесата на държавните власти в ползването на това право е
недопустима освен случаите, предвидени в закона и необходими в едно
демократично общество в интерес на националната и обществената
сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за
предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и
морала или на правата и свободите на другите.
2. От коя сфера на общуване е текстьт и какъв е неговият стил:
А) естетическа / художествен
Б) научна / научно/иопулярен
В) институционална / административно-делови
Г) медийна / публицистичен
Д) неофициална / разговорен
3. Кой ред от посочените двойки думи е подходящ за попълване на свободните
места в изречението:
За да се създаде…………… произведение на изкуството, са необходими
както труд, така и……………
А) безспорно / убеждение
Б) гениално / талант
В) вълнуващо / самолюбие
Г) непреходно / безочие
Д)сносно/ любов
4. Кой ред от посочените двойки думи е подходящ за попълване на свободните
места в изречението:
Повишаването на…………… невинаги означава подобряване на……………
на болния.
А) кръвното налягане / зрението
Б) температурата / апетита
В) самочувствието /състоянието
Г) теглото / подвижността
Д) лекаря / здравето

5. Коя от думите е синоним на интерпретация:
А) идея
Б) съобщение
В) тълкуване
Г) проверяване
Д) четене
6. В кое от изреченията има метонимия:
А) България е член Европейския съюз.
Б) "България цяла сега нази гледа..."
В) България е моята красива родина.
Г) България се намира в Европа.
Д) България е плодородна страна.
7. Антоним на безпочвен е:
А) познат
Б) симпатичен
В) обоснован
Г) ценен
Д) грижлив
8. Определете коя от двойките думи е аналогия на БЯЛО - ЧЕРНО:
А) добър - красив
Б) студено - топло
В) хора - демокрация
Г) магнит - привличане
Д) война - разрешение
9. Определете вида на подчертаните думи в изречението:
Иронията на Д. Димов звучи и при обрисовката на външния декор, на
екзотичните атрибути в испанския пейзаж.
А) историзми
Б) неологизми
В) чуждици
Г) архаизми
Д) диалектизми
10. Определете вида на допуснатата грешка в изречението:
Eдва след разговора разбрах защо ви дразнят стопяването на снега и слънцето.
А) пунктуационна
Б) неправилна употреба на глаголно време
В) неправилно членуване
Г) неправилно съгласуване
Д) неправилен словоред - двусмислица
11. Определете вида на допуснатата грешка в изречението:
Университета в столичният град има няколко факултета, в които се
обучават много талантливи студенти.
А) съгласуване
Б) членуване
В) правописна
Г) неуместно свързване на изреченията
Д) словоред

12. Определете коя от подчертаните думи в изреченнето е правилно членувана:
Мъдрия(А) човек се показва чрез делата си, които осмислят животът (Б),
изпълнен с непрестанна борба в името на идеалът(В); глупавия(Г),
безпринципният(Д) парадира с богатството си.
13. Посочете поради каква
причина
се
получава
двусмислица
изречението:
Тук са показани много породисти крави, отелили по две телета, даващи
по 35 литра дневна млечност.
А) неправилен словоред
Б) неуместно съгласуване
В) двусмислица поради изпускане на съюза и
Г) неумело внасяне на обособени части
Д) неправилно употребени думи

в

14. Кой от редовете включва всички липсващи местоимения в текста:
Моят приятел мисли ………. ….. за красив и почтен, тъй като родителите
…… ….. възхваляват и ……. получава……., ……… пожелае. Според………. …………
самочувствие е твърде високо.
А) чиито, себе си, всеки, когото, него, ти си, той;
Б) му, себе си, го, всичко, той, каквото, неговото, мене;
В) аз, твой, него, което, онова, тази, всякаква, всеки;
Г) себе си, твой, това, го, му, ти, всички, чиито;
Д) себе си, него, аз, твой, който, когато, където, всичко.
15. В кое от словосъчетанията са допуснати правописни грешки:
А) училищна украса
Б) медицинско удостоверение
В) неумесно опътване
Г) постоянно уголемяване
Д) навременно усмиряване
16. В коя от думите в изреченията има правописна грешка:
А) "Келепир има в тия работи" - казал Бай Ганьо.
Б) Марко рекъл на сина си да разкаже за Русия.
В) Гуньо Адвокатина написал нов адрес до царя.
Г) "Сто лева" - отрязал кмета.
Д) Хлебарят изпекал чудесен хляб.
17. В коя от думите е нарушена правописната норма:
А) ценност
Б) истинност
В) невинност
Г) чуждестранно
Д) съвършенно
18. В кой ред НЕ е нарушена правописната норма:
А) моралноволеви качества
Б) социално битова тема
В) учебно материална база
Г) отчетно-изборно събрание
Д) философскоисторически факултет

19. Колко пунктуационни грешки са допуснати в цитата:
Не плачи майко не тъжи
че станах ази хайдутин
хайдутин майко бунтовник
та тебе клета оставих
за първо чедо да жалиш
А) 7
Б) 4
В) 5
Г) 6
Д) 8
20. Определете в кои позиции са пропуснати пунктуационни знаци:
Момчето си представя Ангелинка (1) момичето от разказа на Елин
Пелин (2) сияещо (3) усмихнато (4) с лице (5) като на ангелчетата (6)
изписани в черквата.
А)(1),(3),(6)
Б)(1),(2),(3),(4),(6)
В) във всички позиции
Г) (2), (4), (5)
Д) 3), (4), (5), (6)

