
                                                                 ТЕСТ №1 

Входно ниво V-VIII клас 

Име:.......................................................................................................... клас.......................... 

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. – 5. 

                   В деня, в който възкръснал  Иисус Христос, рано преди слънце, един от 

йерусалимските евреи носил на пазара да продава яйца. На пътя го срещнал друг 

евреин – негов познат, и му казал: 

 - Знаеш  ли, говорят, че Христос възкръснал ? 

 - А, и ти ли вярваш на тоя слух! – възразил продавачът. – Виждаш ли тия яйца, които 

нося на пазара, бели ли са? 

 - Да, бели – отговорил другият. 

 - Е, ако е верен пръснатият слух за възкресението на Христа, нека тези яйца да станат 

червени! 

  Едва избъбрил той тези думи и що да види, яйцата станали червени. Двамата евреи 

побледнели....Взели в ръце яйцата, разгледали ги и видели, че действително са червени. 

Затова повярвали, че Иисус Христос наистина е възкръснал.... 

 

1.Текстът е: 

   А) мит 

   Б) легенда 

   В) приказка 

   Г) разказ 

 

2. Най-подходящо за текста заглавие е: 

   А) Двамата евреи 

   Б) Как е възкръснал Иисус Христос 

   В) Йерусалим в деня на Възкресението 

   Г) Защо боядисваме яйца на Великден 

 

3. С кое от изреченията не може да бъде завършен текстът? 

   А) Така тези двама евреи станали последователи на Христа. 

   Б)  Оттогава хората започнали да боядисват яйца на Великден. 

   В) Всичко това им се сторило много невероятно. 

   Г) Така се потвърдил разпространеният из Йерусалим слух. 

 

4. Кое твърдение не е вярно според текста? 

   А) Йерусалимски евреи се срещнали на пътя. 

   Б)  Родното място на Христос е Йерусалим. 

   В) Белите яйца станали изведнъж червени. 

   Г) Двамата евреи повярвали, че Исус Христос е възкръснал. 

 

5. Каква част на речта е подчертаната дума? 

   А) прилагателно име 

   Б) числително име 

   В) местоимение 

   Г) съществително име 



 

 6. Кой от посочените отговори не изразява значението на израза „Всеки ден не е 

Великден”? 

   А) само веднъж е Великден 

   Б) не всеки път човек има късмет 

   В) не всеки ден е празник 

   Г) не всеки ден е добър 

 

7. Традициите на кой празник са описани в стихотворението на Дора Габе :  

Седнаха децата  

всички на софрата 

до мама, до татко,  

да си хапнат сладко 

бобена чорбица,  

рибник и халвица. 

Със молитва баба 

ще начупи хляба,  

ще прости на всички,  

големи, мънички,  

на свои, на гости,  

да са леки пости ! ….  

 

А) Цветница 

Б) Гергьовден 

В) Сирни заговезни 

Г) Лазаровден 

 

8. На Цветница в България се правят венци от осветени : 

А) върбови клонки  

Б) лаврови клонки  

В) чимширови клонки  

Г) палмови клонки   

 

9. Подчертайте правилните членувани форми.   

На 6 май празнуваме Гергьовден – ден на храбростта / храброста и воина, но също 

и на овчара / овчаря и земеделеца.   

 

10. Къде е допусната грешка? 

А) два венеца 

Б) три букета  

В) пет минзухари  

Г) шест нарциса 

 

11. В кое изречение има правописна грешка ?  



А) Гергьовден е свързан с раззеленяването на гори и ливади.  

Б) Движенията на кукерите имат своето значение : подскачането например е, за да 

накара житото да расте високо.… 

В) За българите прошката е израз на благоротство. 

Г) На Еньовден слънцено се оглежда в изворите и прави водата лековита.  

 

12. В кой ред думите не са синоними? 

А) пъстър / шарен  

Б) мома / девойка  

В) делник / празник 

Г) китка / букет 

 

13. Коя от думите е турцизъм ?  

А) погача 

Б) хоро 

В) кукер 

Г) берекет  

 

14. Попълнете празното място с подходящото местоимение.  

Народът вярва, че свети Георги и свети Димитър са братя, между ………………… 

е разделена годината.  

А) когото  

Б) който 

В) които  

Г) която   

 

15. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка ?  

А) Великден е празник, обичан от всички християни. 

Б) Местата, на които щъркелите вият гнездата си, се считат за защитени от магии и 

нещастия. 

В) На Благовец момите не излизат рано за вода за да не срещнат самодивите.  

Г) Трифон Зарезан е първият пролетен празник, чиято символика е свързана с 

пролетното зарязване на лозата.  

 

16. Попълнете изречението с подходящата дума. 

Тъй като рязането на лозите се счита за мъжка работа, на Трифон Зарезан се 

забранява на жените да ………………. на територията на лозята.  

А) стъпват 

Б) застъпват  

В) настъпват 

Г) постъпват 

 

17. Какви са подчертаните изразни средства? 



Днес е Великден, Христос воскресе 

и на земята радост донесе! 

Слънцето грее, пеят  камбани, 

в топла молитва  всички са сбрани! 

Яйцата са нашарени  

и от мен са погалени.  

Синьото яйце е като морето,  

червеното – като сърцето.  

Жълтото яйце е като слънцето и знам –  

с него победител ще съм сам. 

 

а)....................................................... 

б).......................................................... 

в).......................................................... 

г).......................................................... 

 

18. Подчертаните изрази в стиховете 

 „ Пъстър, пъстър Великден, 

   весел, весел Гергьовден!” са : 

  А) епитети 

  Б) повторения 

  В) епитети и повторения  

  Г) олицетворения 

 

19. Преобразуайте пряката реч в непряка , като спазите правилата за 

пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време. 

  „ – Аз ще легна малко да поспя и когато се разбуди змеят, ти ще ме повикаш  – казал 

Свети Георги на момата.” 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

20. Прочетете текста и направете подробен преразказ от името на ратайкинчето. 

БЛАГОСЛОВИЯТА  НА  БАБА  МАРТА 

Българска народна приказка 

 

В къщата на една богата жена живеели две момичета. По-голямото било нейно, а по-

малкото - ратайкинче. Майката гледала своето като писано яйце: хранела го с бял като 

сняг хляб, обличала го в най-хубави дрехи, купувала му от пазара мънистени 

герданчета, жълти чехли и гривни. А ратайкинчето само страдало и очите му били все 

тъжни. То ходело босо, ядяло все чер хляб и наместо герданче от мъниста, носело наниз 



от ситни охлювчета. Самичко си ги събирало по поляните и ги нижело на конец. 

Голямото момиче спяло до пладне и щом станело, се карало с всички. Малкото девойче 

ставало в ранни зори, грабвало метлата, премитало вкъщи и отивало с менците за вода. 

Кладенецът, от който носело вода, бил дълбок и бистър. В потайна доба там пристигали 

дванайсетте месеца. Те се нареждали един след друг, гребвали с шепи вода, измивали 

си очите, сядали на тревата под дърветата и почвали да си говорят до първи петли. 

Щом запеели петлите, месеците ставали и поемали към Тилилейските гори. 

Веднъж господарката събудила ратайкинчето посред нощ, подала му стомната и 

викнала: 

-  Тичай за вода на кладенеца, защото умирам от жажда! 

Момичето рипнало навън. Като стигнало, то видяло хора. Насядали в кръг, единадесет 

мъже и една жена.  

Момичето нагребало вода от кладенеца и си тръгнало. Тогава се дигнала жената - стара, 

много стара била тя. Попитала девойчето: 

-  Коя си ти? 

-  Аз съм ратайкинче. 

-  Ами защо си дошла среднощ за вода? 

-  Господарката ме изпрати. 

-  Сухи дренки ядеш ли? 

-  Всичко ям, бабо. 

-  Вземи, бабиното!  

Старата жена извадила от торбата си една шепа сухи дренки и ги дала на момичето. 

-  Благодаря - рекло момичето, - ами вие кои сте? 

-  Ние сме месеците, чедо. Аз съм Баба Марта, а тези са братята ми. Всяка нощ си мием 

очите в кладенеца. Ако някой мине насам, благославяме го. И тебе ще дадем 

благословия, но първо да ми кажеш нещо.                                                                                                                                                                       

-  Добре - рекло момичето. 

-  Ще ми кажеш право кой месец е най-добър и кой най-зъл. 

Замислило се момичето и отвърнало: 

-  Всичките сте добри. През зимните месеци има дълбок сняг. Той пази житните зрънца 

да не замръзнат. През твоя месец, бабо, цъфтят кокичета, през пролетните месеци пеят 

птички, житото расте, през летните месеци жънем, а дойде ли есен, зреят крушите, 

ябълките и берем гроздето. Тогава Баба Марта дигнала ръка и тъй благословила 

момичето с доброто сърце: 

-  Да си ми живо, бабиното! Когато уста отвориш да продумаш, жълтици да капят от 

устата ти, а когато се засмееш, трендафил да цъфти на устните ти! 

Момичето целунало ръката на Баба Марта и забързало към къщи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КЛЮЧ 

Верни отговори 

 

1  Б 1 

2 А 1 

3 В 1 

4 Б 1 

5 Б 1 

6 А 1 

7 В 1 

8 А 1 

9 храбростта / 

овчаря 

За всеки верен 

отговор по 1 т. 

/общо 2 

10 В 1 

11 В 1 

12 В 1 

13 Г 1 

14 В 1 

15 В 1 

16 А 1 

17 олицетворение, 

епитет, сравнение, 

сравнение 

За всеки верен 

отговор по 1 т. 

общо 4 

18 В 1 

19 Свети Георги 

казал на момата, 

че ще легне малко 

да поспи и когато 

се разбуди змеят, 

да го повика.  

2 

20 Трансформиращ 

преразказ. 

11 

 

 

Общ брой точки - 35 

Брой точки: .......................... 

Превръщане на точките в оценка – формула: 2+ (к/р . 4) 

           К – броят точки, който е събран 

           Р – максималният брой точки  

Оценка: ................................ 

 

Времетраене: 90 мин. 



 


