
 

 

                                                 ТЕСТ №2 

                                          Междинно ниво V-VIII клас 

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

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 7. 

          Според легендата, на връщане от войнски поход Свети Георги видял една 

плачеща девойка край езеро, в близост до град на езичници. От нея разбрал, че 

жителите на града почитали като бог един огромен змей, който живеел в езерото, 

затова всяка година му обричали като жертва по една девойка, а тази година дошъл 

редът и на самата царска дъщеря.                                                                                                                                                            

Напразно светецът-войн се опитвал да убеди нейния баща да се откаже от своя бог и 

кървавите жервоприношения в чест на чудовището, и да приеме християнската вяра. 

Накрая царят приел да се покръсти заедно с целия си народ, само ако младият войн 

докаже силата на своя Бог и победи змея. 

 Георги приседнал край езерото и като склонил глава в скутите на красивата девойка, 

задрямал. Изведнъж водите на езерото се разбушували и от тях се показал огромния 

змей, който се устремил към обречената му жертва. Девойката заплакала, една сълза 

капнала върху лицето на момъка и го разбудила; като скочил на нозе, той грабнал 

оръжието си, изрекъл молитва към своя Бог и се насочил към змея - с един удар 

посякъл зловонната му глава, а после го разпрал. От туловището му излезли цели 

всички погълнати по-рано девойки, които се радвали на свободата и се прегръщали със 

своите плачещи родители. Царят удържал на думата си и приел християнството заедно 

с целия си народ, а Свети Георги се прибрал в своя роден край, където вече били чули 

за славния му подвиг...  

За тази победа над чудовището и за показаното мъжество в битките свети Георги се 

нарича Победоносец и се счита покровител на войниците.  

 

1. Основна тема на текста е: 

А) Свети Георги побеждава змея. 

Б) Змеят и царската дъщеря. 

В) Страхът на народа от огромния змей. 

Г) Царят и народът приемат християнството. 

 

2. Кое твърдение за Свети Георги не е вярно?  

А) че е християнин;  

Б) че е  посякъл трите глави на змея; 

В) че е светец-войн; 

Г) че извършва подвиг. 

 

3. Кое заглавие е най-подходящо за текста?   

А) Свети Георги и змеят 

Б) Героизмът на Свети Георги 

В) Легенда за Свети Георги 

Г)  Царската дъщеря и Свети Георги 

 



 

 

 

4. Как е постигната връзка между първия и втория абзац на текста? 

А) чрез съществително име 

Б) чрез показателно местоимение 

В) чрез наречие 

Г) чрез прилагателно име 

 

5. В кой ред думите означават признаци? 

А) езеро, огромен, една 

Б) царска, нейния, християнската 

В) огромен, младият, зловонната 

Г) напразно, накрая, целия 

 

6. С кой от редовете не може да бъде продължено изречението? 

 Един от характерните за Гергьовден обичаи е : 
А) накичването на вратите и праговете със свежа зеленина 

Б) коленето на първото родило се мъжко агне в чест на светеца 

В) приготвянето на общоселска трапеза, около която се играят хора и се връзват люлки 

Г) паленето на огньове, които се прескачат за здраве. 

 

7. Кой пролетен празник е известен още като ден на лозаря ?  

А) Тодоровден 

Б) Томина неделя  

В) Трифон Зарезан 

Г) Еньовден 

 

8. Какво означава изразът : „Гледам някого като писано яйце” : 

А) гледам някого в захлас 

Б) отнасям се с голяма грижовност към някого  

В) полагам грижи за красотата на някого 

Г) грижа се за някого като за малко дете 

 

9. В кой ред думите и изразите не са синоними ?  

А) покръствам се / приемам християнската вяра 

Б) храброст / мъжество 

В) покровител / закрилник 

Г) езичници / вярващи 

 

10. В кой ред глаголите са антоними ?  

А) обричал / обичал 

Б) задрямал / разбудил 

В) посякъл / разсякъл 

Г) изрекъл / казал 

 



 

 

11. Попълнете изреченията с подходящото въпросително местоимение :  

А) ………….. дадоха прошка ? 

Б) …………. спасил Свети Гьорги ? 

В) …………. песен пеят лазарките ? 

Г) …………. участва в шествието на кукерите ? 

кого / кой /  кому / коя 

 

12. Подчертайте правилната форма на глаголите.  

А) Младите момичета стояли / стоели на моста и хвърляли венците си в реката. 

Б) Лястовиците, щъркелите и кукувиците долетяли / долетели на Благовец. 

 

13. При кой от подчертаните глаголи е допусната грешка ? 

Според Евангелието Исус е дошал(а) на земята, за да спаси хората от греха. 

Проповядвал(б) добро и любов. Пилат Понтийски го осъдил на смърт и разпънал(в) 

на кръст. Три дни след смъртта си Исус възкръснал(г).    

 

14. В кое изречение подчертаната дума е написана неправилно ?  

А) Кокичето е символ на Благовещение, защото е бяло, чисто и невинно като Дева 

Мария.  

Б) Печеното агне е сред традиционните ястия, които се приготвят за Гергьовден. 

В) Счита се, че червените яйца имат свръхестественна сила да пазят хората от 

демонични същества.  

Г) Народът вярва, че събраната гергьовденска роса има особена лечебна сила. 

 

15. В кое изречение има пунктуационна грешка ? 

А) Кукерите носят страшни костюми и маски, мечове или тояги. 

Б) Кукерската игра пресъздава връзката между човека и природата. 

В) Кукерите са предвождани от Цар, който благославя за плодородие. 

Г) Кукерите са само неженени мъже а Царят е в зряла възраст и семеен. 

 

16. С коя от посочените думи може да се замени подчертаната дума, без да се 

промени смисълът в изречението? 

В  ритуалите, свързани с Гергьовден, могат да се открият езически и християнски 

елементи. 

А) увеселенията; 

Б) песните; 

В) обредите; 

Г) функциите. 

 

 

 



 

 

17. Превърнете простото изречение в сложно, без да променяте смисъла му. 

Нестинарите танцуват върху жаравата, носейки иконата на Свети Константин и 

Елена. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

18. Какви са подчертаните изразни средства? 

В зелени, нежни(А) мрежи се крият храсти, клони.   

И глогът е разцъфнал, листенца свежи(Б) рони!  

Природата ликува, днес празник е чудесен!  

Сърцето тържествува!(В) Христос възкресе!  

 

А).................................................... 

Б)..................................................... 

В)..................................................... 

 

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

пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време. 

- Не извеждай, булка, ваклушите на паша, рано е! - казал ѝ свекърът. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

20. Прочетете текста и направете сбит преразказ. 

 

                           Приказка за великденското яйце 

Имало едно време един дядо и една баба. Нищичко си нямали, освен една кокошчица. 

А и тя не им помагала, защото къде снасяла яйцата си все не можели да разберат. 

Наближил Великден и дядото се закахърил: 

-Бабо, нищичко си нямаме да сложим на трапезата! 

-Празникът е в храма, не на масата - отвърнала бабата. - Но ти не се ядосвай, Господ 

няма да ни остави! 

Да, обаче дядото не мирясвал, решил да проследи кокошката къде ще се скрие да снесе. 

Тръгнал подире и, а тя се качила на едно хълмче, там снесла яйце и то се търкулнало 

надолу по баира. 

-Стой! - викнал дядото. - Къде отиваш? 

-Не се тревожи, дядо! - отвърнало яйцето, без да спира да се търкаля. - Аз не съм 

обикновено яйце, а великденско. Ще имаш празник на трапезата си. 

И се загубило от очите му. Търкаляло се надолу, търкаляло се и изведнъж насреща му 

една катеричка. 

-Ей, че весело си играеш! - възкликнала катеричката. - Може ли да ти правя компания? 

-Не си играя, а отивам на мисия - засегнало се яйцето. - Аз не съм обикновено, а 

великденско и трябва да се погрижа за празничната трапеза на баба и дядо. 

-Да ти помогна тогава - предложила катеричката. - Мога да донеса орехи и стафиди от 

хралупата си. 

-Добре! - съгласило се яйцето. 



 

 

Продължили да бягат надолу по хълма и след малко срещнали едно коте. 

-Вземете и мен на разходка - измяукало жално то. 

-Ние не се разхождаме, а имаме мисия - важно отговорили яйцето и катеричката, - да 

помогнем на баба и дядо за великденската трапеза. 

-И аз мога да помогна, ако ме вземете с вас - рекло котето. - Имам мляко и захар. 

-Заповядай! - зарадвали се катеричката и яйцето. 

Продължили да тичат надолу и нали компанията се увеличила, вдигнали такъв шум, че 

стреснали една полска мишка в дупката и. 

-Какво става, къде сте се разтичали? - подала глава тя отвътре. 

-На мисия за великденската трапеза на баба и дядо- викнали яйцето, катеричката и 

котето. - Ако искаш, и ти можеш да помогнеш! 

-С удоволствие! - отвърнала мишката. - Мога да донеса брашно за месене. 

-Еха! - зарадвали се другите. - Вече ще можем наистина да напълним трапезата. 

След малко стигнали в долчинката, а там в шумата се били заровили останалите яйца, 

които снесла кокошката предните дни. 

-Излизайте, мързеланковци! - викнало яйцето на братчетата си. - Време е да украсим 

великденската маса на баба и дядо. 

Затъркаляли се яйцата нагоре по хълма, а животинките им помагали, защото да се 

търкаляш нагоре е трудна работа. По пътя взели и продуктите от дупката на мишката, 

къщичката на котето и хралупата на катеричката. 

Когато стигнали в къщата на бабата и дядото, стопаните запляскали с ръце от радост. 

После всички дружно се хванали да украсят яйцата и да пекат козунаци. 

 

 

                                         КЛЮЧ  С  ВЕРНИТЕ  ОТГОВОРИ: 

 

          ЗАДАЧА                                 ОТГОВОР    БРОЙ  ТОЧКИ 

                 1.                                         А                1 

                 2.                                         Б                1 

                 3.                                         В                1 

                 4.                                         В                1 

                 5.                                         В                1 

                 6.                                         Г                1 

                 7.                                         В                1 

                 8.                                         Б                1 

                 9.    Г                1 

               10.                                         Б                1 

               11. А) кому / Б) кого / В) коя / Г) кой За всеки верен 

отговор по 1 т. / 

общо 4 

               12. А) стояли / Б) долетели За всеки верен 

отговор по 1 т. / 

общо 2 

               13.                                         А                1 

               14.                                         В                1 

               15.                                         Г                1 

               16.                                         В                1 

               17. Нестинарите танцуват върху жаравата, 

като носят иконата на Свети Константин и 

               1 



 

 

Елена 

               18. А) епитет, Б) инверсия В) метафора За всеки верен 

отговор по 1 т. / 

общо 3 

               19. Свекърът казал на булката да не извежда 

ваклушките, защото е (било) раво. 

               1 

               20. Сбит  преразказ                10 

 

                                                                                                                  

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. 

 

 


