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Раздел 1

Български език

Всеки верен отговор се оценява с 3 точки.

Прочетете текста, разгледайте снимката и отговорете на въпроси от 1. до 4. включително.

Принц Уилям и Кейт Мидълтън се врекоха един на друг минути след 13 ч. пред погледите

на два милиарда души. Сватбата на века се състоя в Уестминстърското абатство – тради-

ционно място за коронацията на британските крале след 1066 година.

Двойката се врече във вярност и произнесе своите обети пред архиепископа на Кентърбъ-

ри. Кейт последва стъпките на Даяна и не обеща на принца да му се подчинява, а само, че ще

го „обича, подкрепя, уважава и цени“. Уилям произнесе своето „Да“ с ясен и силен глас, докато

Кейт плахо даде съгласието си. Епископът на Лондон прочете молитва, специално създадена

за сватбата на Кейт и Уилям.

Кейт пристигна на церемонията, придружена от баща си, облечена в уникална рокля на

Сара Бъртън, която е творчески директор на модна къща „Александър Маккуин“. Воал прик-

риваше лицето ѝ и диамантената корона – част от кралските бижута, направена през 1919

година за кралица Мери. В букетa на булката, освен лилия и момина сълза, бе включено и клон-

че от мирта, откъснато от същия храст, използван за букета на кралица Виктория.

След брачната церемония младоженците се отправиха към Бъкингамския дворец, където

се състоя официален прием, даден от кралица Елизабет Втора. Празничната част започна в

19 ч. с частно тържество, организирано от принц Чарлз в чест на младоженците.

(Из интернет)

1. Коя е темата на текста?

А) Традиционната сватбена церемония на британските крале

Б) Коронацията на принц Уилям

В) Сватбата на принц Уилям и Кейт Мидълтън

Г) Сватбената рокля на Кейт

2. Кое от твърденията е вярно според текста?

А) „Сватбата на века“ се състоя в Уестминстърското абатство.

Б) Кейт и Уилям се вричат във вярност и произнасят своите обети пред епископа на Лондон.

В) Кейт е облечена в уникална булчинска рокля, изработена от Александър Маккуин.
Г) Вечерта в Бъкингамския дворец се състоя частно тържество в чест на младоженците,

организирано от кралица Елизабет Втора.
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3. Коя подробност от сватбената церемония се вижда на снимката, но липсва в текста?

А) Кейт е придружавана от баща си.

Б) Лицето на булката е покрито с воал.

В) Принц Уилям е облечен във военна униформа.

Г) Кейт носи букет от лилия и момина сълза.

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

А) В своя обет Кейт обещава на принц Уилям, че ще го „обича, подкрепя, уважава и цени“.
Б) Диамантената диадема, която носи Кейт, е част от кралските бижута и е направена през

1919 г.

В) В букета на булката е включено и клонче мирта, откъснато от храста, използван за

сватбения букет на кралица Виктория.

Г) Два милиона души са наблюдавали на живо „сватбата на века“.

5. Кое от изреченията НЕ е просто кратко?

А) Иван захвана да работи.

Б) Детето продължи играта.

В) Майката и бащата щяха да излизат.

Г) Мъжът трябваше да говори.

6. Кое от изреченията е сложно?

А) Притесни го мисълта, че не е подготвен за събранието.

Б) Това обаче не беше прието добре от публиката.

В) Не знаейки за събитието, той го пропусна.

Г) Събитието – падането на Плевен – беше отбелязано тържествено.

7. В кое изречение е употребена кратка форма на притежателно местоимение?

А) Пратих ти съобщение.

Б) Кажи му да дойде у нас.
В) Твоята сестра рисува чудесно.

Г) Не намерих книгата ти.

8. С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?

В миналото предаване знаещите отново спечелиха състезанието със зрителите.

А) причастие Б) съществително име

В) прилагателно име Г) наречие

9. В какво глаголно време е изречението?

На брега децата бяха построили цял замък от пясък.

А) минало свършено Б) минало несвършено

В) минало неопределено Г) минало предварително

При коя от двойките думи отношението е както при посочената двойка?

(Общо условие за задачи от 10. до 12. включително.)

10. злато – пръстен

А) кристал – чаша Б) цветя – алея

В) море – вода Г) клас – ученици

11. играч – състезател

А) салата – лук Б) чушка – пиперка

В) олио – оцет Г) лимон – портокал
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12. галерия – картина

А) рафт – книга Б) кола – гараж

В) компютър – мишка Г) църква – икона

13. В кой ред отношението между думите е различно от отношението в другите редове?

А) роднина – племенник Б) бозайник – котка

В) изречение – просто изречение Г) речник – дума

14. Коя от глаголните форми е правилна?

А) живееме Б) дишаме В) мислиме Г) пишеме

Прочетете текста, разгледайте илюстрацията и отговорете на въпроси от 15. до 18. включително.

Новият български сериал „Столичани в повече“ е с жанр комедийна драма, или т.нар. дра-

меди. Действието се развива в едно от софийските села – предградия. Големият град се е раз-

раснал и селцето се е превърнало в жилищен квартал. Хората, които са живеели в село край

София, изведнъж се оказват столичани.

Сериалът разказва за драматичните и не по-малко комични отношения между две голе-

ми съседски фамилии. Чеканови и Лютови се мразят и са в постоянен конфликт. Щастието

за едното семейство задължително означава нещастие за другото. Сериалът така и започ-

ва – в едното семейство празнуват сватба, а в другото скърбят за починал. Напрежението

нараства след като бащата на едната фамилия – стар иманяр, намира скрито съкровище.

Ценната историческа находка изостря съперничеството между семействата. Интригите,

алчността, корупцията, завистта, но също така и смелостта, романтиката и веселието са

неизменна част от живота на героите. Когато обаче немислимата любов се случи, история-

та тръгва в неочаквана посока.

Любо Нейков и Албена Павлова са семейство Чеканови. Децата им са Васил Драганов и

Виолета Марковска. Свекървата е Стоянка Мутафова. Комшиите – Лютови, са Кръстьо

Лафазанов и Силвия Лулчева. Децата им се играят от Иван Юруков, Руслан Мъйнов и 12 го-

дишната Мина Маркова.

(Из интернет)

15. Какъв е текстът?

А) научен Б) художествен В) публицистичен Г) разговорен

16. Кое от заглавията е най-подходящо за текста?

А) Семейна вражда в софийско предградие

Б) Любов и омраза в нов столичен квартал

В) „Комиците“ – актьори в сериал

Г) Новият български сериал „Столичани в повече“
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17. Каква е целта на текста?

А) Да покаже последиците от разрастването на столицата.

Б) Да съобщи за нов телевизионен жанр – драмеди.

В) Да информира за нов български сериал.

Г) Да разкаже подробности за актьорския състав на сериала.

18. Откъде може да се направи извод, че „Столичани в повече“ се излъчва по bTV?

А) от текста Б) от изображението

В) и от текста, и от изображението Г) няма данни за такъв извод

19. В кой ред всички думи са синоними?

А) необичаен, странен, фалшив Б) лъжлив, измамен, необичаен

В) смутен, притеснен, обезпокоен Г) завистлив, лош, чудноват

20. В кой ред думите са пароними?

А) икономичен – икономически Б) тичам – бягам

В) пара (от вряща вода) – пара (монета) Г) малък – голям

21. Кой от посочените фразеологизми е антоним на стъпка по стъпка?

А) не подвива крак Б) като гръм от ясно небе

В) на един дъх Г) от главата до краката

22. Кое от фразеологичните съчетания има значение на изобилие?

А) от игла до конец Б) от пиле мляко

В) имам широки пръсти Г) през куп за грош

23. Фразеологизмът правя от мухата слон означава:

А) преувеличавам Б) преяждам

В) справям се отлично Г) създавам проблеми

В коя от подчертаните думи е допусната грешка? (Общо условие за задачи 24. и 25.)

24. Неразчетената (А) шифрограма (Б) ще се съхранява (В) в музея сред още сто и десет

ръкописи (Г).

25. Вулканът (А) Фуджи е националния (Б) символ (В) на Япония и се намира на 100 км

югозападно (Г) от Токио.

26. В кой ред НЕ е допусната грешка?

А) Бихте ли ми подал палтото от закачалката?

Б) Бихте ли се съгласил, ако някой Ви предложи работата?

В) Бихте ли направила всичко, за да докажете, че сте права?

Г) Дали бих се ангажирал със съвсем непознати хора?

27. В кой ред има дума с правописна грешка?

А) прибежка, увяхвам, кланица

Б) въстаник, странник, свещенник

В) задбалкански, лъкатуша, осъмвам

Г) предчувствие, доносник, временна

28. Коя дума е написана НЕПРАВИЛНО?

А) въплътен Б) словесност В) окраска Г) усмиване
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29. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) В класа има само един неизпитан ученик.

Б) Незнаещ не значи неможещ.

В) Необщувайки с никого, той неусетно станал нежелан за останалите.

Г) Мъжът негласно изрази несъгласието си.

30. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Машинописката (А) се оказа идеялният (Б) сътрудник – сдържан (В) и коректен (Г).

31. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) По централния булевард на града нямаше задръствания, само когато беше почивен ден

и хората си стояха главно вкъщи.

Б) В разписанието на автогарата не беше отбелязано кога тръгва следващият автобус за

Созопол.

В) Къде ще се състои тайната среща на революционния комитет, знаеха само няколко пос-

ветени в родолюбивото дело българи.

Г) Мястото, където ще се проведе срещата, е близо до центъра.

32. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Всички присъстващи я погледнаха с мълчаливо възхищение като се споглеждаха одоб-

рително.

Б) Управителят загледа строго новодошлия но скоро строгостта му изчезна и върху лице-

то му се изписаха учудване и изненада.

В) И може би нощем, когато лек вятър полюшва клоните, дърветата започват да разказват

своята приказка.

Г) Погледнаха бедния човек с пренебрежение макар, че той се държеше с достойнство.

Край на раздел 1
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