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 КЛЮЧ ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ  

НА ТЕСТА ОТ ПРОБНАТА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

14 април 2019 г. 

 

Въпрос № Отговор  Брой точки  

1.  А)  1 т.  

2.  Г)  1 т.  

3.  А)  1 т.  

4.  Г)  1 т.  

5.  Б)  1 т.  

6.  В)  1 т.  

7.  Б)  1 т.  

8.  Г)  1 т.  

9.  А)  1 т.  

10.  В)  1 т.  

11.  Б)  1 т.  

12.  Г)  1 т.  

13.  А)  1 т.  

14.  В)  1 т.  

15.  Б)  1 т.  

16.  А)  1 т.  

17.  В)  1 т.  

18.  Г)  1 т.  

19.  В)  1 т.  

20.  А)  1 т.  

21.  Г)  1 т.  

22.  А)  1 т.  

23.  Б)  1 т.  

24.  В)  1 т.  

25.  Б)  1 т.  

26.  В)  1 т.  

27.  А)  1 т.  

28.  В)  1 т.  

29.  А)  1 т.  

30.  Г)  1 т.  

31.  Б), В), Е), З)  до 4 т.  

32.  Паметникът на Съветската армия 1 т.  

33.  Теза  до 2 т.  

34.  Резюме на ТЕКСТ 1  до 4 т.  

35.  А) познава 

Б) висша 

В) спазването 

до 4 т.  
(по 1 т. за всеки 

верен отговор)  
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Г) призвание 

36.  А) Членувана форма: най-добрият; календара; 

предпазливостта; организмът 

Б) Местоимение: когото; чиито; си; своя  

В) Учтива форма: информиран; дали 

до 10 т.  
(по 1 т. за всеки 

верен отговор)  

37. Според едно проучване 50% от хората изпълняват 

ангажиментите си като роботи. Тази статистика е доста 

притеснителна ‒ не бива да оставяме нещо толкова 

мощно, каквото е въображението, да стои неизползвано! 

Айнщайн казва: „Истинският признак за интелигентност 

не е знанието, а въображението“. 

до 5 т. – по 

една за всеки 

преп. знак 

(отварящите и 

затварящите 

кавички се 

броят за един 

знак) 

38. Възможни отговори:.  

„някаква странна умора, някакво усещане за празнота, 

което омотаваше душата й като паяжина“ 

„нещо равно, тихо и убийствено безнадеждно я 

мобилизираше и смразяваше“ 

„оставаше така безучастна към всичко“ 

„в борбата с живота бе излязла също като Борис само 

привидно и външно победителка“ 

„този живот всъщност я бе проял и разрушил отвътре 

и че в душата й не бе останало нито капчица радост, а 

само досада, печал и пепел от наслади“ 

 ИЛИ: 

Стремежът към охолен живот, пълен с наслади и 

удоволствия, е причина за празнотата в душата на 

Ирина. 

Равнодушието и нежеланието да се противопостави 

на моралната разруха водят Ирина  до трагично 

саморазрушение. 

Ирина осъзнава измамността на бляскавия живот, 

който я е лишил от истинска любов и топлота 

Животът в „Никотиана” опустошава душата на 

Ирина и й създава фалшивото чувство, че е 

победителка. 

до 2 т. (по 1 т. 

за всеки вярно 

посочен 

пример) 

39. Възможни отговори: 

за духовната смърт  

- за разочарованието от себе си 

- за саморазрушението 

- за душевната пустота//за моралната разруха 

- за привидната победа 

- за порочността, която убива духовното 

до 2 т. (по 1 т. 

за всекиа вярно 

посочен мотив) 
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40. А) Иван Вазов 

Б) Пенчо Славейков 

В) „Гераците“  

Г) „Тютюн“ 

Д) Иван Вазов 

Е) Пейо Яворов 

до 6 т. 

41. Аргументативен текст: литературноинтерпретативно 

съчинение или есе 
до 30 т. 
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