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№ Верен отговор Бр. точки 
1 В)       1 т. 
2 Б)       1 т. 
3 Г)       1 т. 
4 В)         1 т. 
5 часовник с пружина         2 т. 
6 А) – 4; Б) – 3; В) – 2; Г) – 1       До 4 т. – по 1 т. за 

всяко вярно съотнасяне 
7 А)       1 т. 
8 А)       1 т. 
9 А)       2 т. 
10 Отделя две прости изречения в сложното. 

Или: 
Отделя главно от подчинено изречение в сложното съставно изречение. 

      2 т.  

11 За работата си върху изобретението и подобренията му  Харисън получил от 
английския парламент 23 065 лири, равняващи се днес на 4,72 млн. щатски 
долара. 

      До 2 т. – 1 т. за 
правилно употребено 
причастие; 1 т. за 
поставена запетая 

12 Г)       2 т. 
13 В)       2 т. 
14 Г)       1 т. 
15 Причини: 1. Дава възможност на Англия да се утвърди като водеща морска сила.  

2. Позволява точно измерване на географската дължина  3. Решава съдбоносен 
проблем за периода на Великите географски открития. 4. Позволява капитаните на 
кораби да определят кога ще достигнат сушата. 5. Дотогава корабите плавали 
много предпазливо, което било причина за големи закъснения.  

      До 2 т. – по 1 т. за 
всяка вярно посочена 
причина  

16 Примерна трансформация: Само Росен все още разсъждава трезво и казва, че 
ще трябва да тренират, а няма къде. Добавя, че всички знаят какво е в 
училището.  
3 т. – за пълен отговор при спазване на сег. вр. като основно и на 
пунктуационните правила за преобразуване на пряката реч;  
2 т. –  за частичен отговор или за неспазване на сег. вр. като основно, както и за 
пунктуационни грешки;  
1 т. – за частичен отговор и неспазено основно време;  
0 т. – за липса на текст или за препис на текста. 

     До 3 т. 

17 Тази година лястовичките идват у_нас от юг между 1 и 15 април.  Те неизменно 
присъстват в живота на човека от векове_като един от символите на 
привързаността към домашното огнище. Смята се, че те носят щастие в 
къщата, където правят гнездото си.  

От втората половина на 20. век броят на лястовичките  постепенно 
намалява, тъй като намаляват и насекомите, които са основната им храна.   

До 14 т. (За всяка открита 
и кориги-рана грешка се 
присъжда по 1 т.) 

18 А)       2 т. 
19 Г)        1 т.  
20 А)        2 т. 
21 Г)       2 т. 
22 В)       2 т. 
23 А) „Стани, стани, юнак балкански“; Б) „Немили-недраги“; В) „Българският език“; 

Г) „До Чикаго и назад“ 
До 4 т. – по 1 т. за всяко 
вярно съотнасяне 

24 А) бунтовникът от „На прощаване“; Б) отец Евтимий; В) г-н Айвазиян; Г) Бай 
Ганьо   

До 4 т. – по 1 т. за всяко 
вярно съотнасяне 

25 1. Разчита посланието на цитата – 3 т. (любов и преклонение към родното слово; 
болка и гняв към онези, които го отричат и клеветят) 
2.  Открива тропи и фигури – поне една от следните: реторично обръщение, 
реторично възклицание, инверсия, олицетворение (метафора)  – 2 т. 
3. Дава информация за автора и жанра на текста (Иван Вазов; ода) – 1 т. 
 

До 6 т. 

 Максимален брой точки от теста  65 т. 
 Максимален брой точки от преразказа 35 т. 
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