
Раздел 1

Български език

Всеки верен отговор се оценява с 3 точки.

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

Бурано – островът, който е един от най-големите в лагуната на Венеция, има около 4800

жители и предлага спокойствие, за което Градът на гондолите не може и да мечтае. За ту-

ристите днес островът предлага освежаваща цветна терапия и тишина, каквито няма във

Венеция. Камбанената кула към църквата „Сан Марино“ е наклонена дори повече от извест-

ната по целия свят кула в Пиза. Местните жители продължават да вярват и да разказват на

посетителите, че това се дължи на слабостта към алкохола на строителните работници.

Наред с наклонената кула, Бурано е известен и като остров на дантелата. Тук се нами-

ра т.нар. дантелено училище, както и музеят на дантелата, в който са показани експонати

от XVIII век. По онова време производството на дантела в Бурано е било в разцвета си и

местните жителки са създавали с ръцете си шедьоври, които са се търгували по целия свят

на много високи цени. Древна легенда разказва за млад венециански мореплавател, донесъл на

жена си красиви водорасли от далечни страни. С цел да запази формите на този необикно-

вен подарък жената ги пресъздала с кука и конец и поставила началото на няколковековна

дантелена традиция в Бурано.

Днес главната улица на острова е буквално покрита с магазини за дантела, но много малка

част от предлаганото е изплетено на острова.

1. Коe е най-подходящото заглавие за текста?

А) Бурано – традиции и съвременност
Б) Бурано – градът на гондолите

В) Бурано – най-големият остров около Венеция

Г) Бурано – островът на спокойствието

2. Кои са ключовите думи в текста?

А) спокойствие, тишина Б) камбанената кула, дантелата

В) местните жители, туристите Г) островът, лагуната

3. Кое от твърденията в текста е илюстрирано на снимката?

А) Остров Бурано е един от най-големите в лагуната на Венеция.

Б) Венеция е един от градовете в Италия, който се отличава с тишина и спокойствие.

В) На остров Бурано се намира камбанена кула, която е наклонена много повече от кулата

в Пиза.

Г) В музея на дантелата са показани експонати от осемнадесети век.
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4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

А) Древна легенда разказва за появата на остров Бурано в лагуната на Венеция.

Б) И днес на острова продължават да се предлагат прочутите дантели на Бурано.
В) Произведените в Бурано дантели се търгували по целия свят на много високи цени.

Г) Островът предлага на туристите тишина и спокойствие, които не са характерни за Ве-

неция.

5. Кой ред съдържа само съюзи?

А) у, но, на Б) или, за да, ли В) та, и, че Г) от, да, ала

6. В кое изречение НЕ е употребено съставно глаголно сказуемо?

А) Сигурен съм, че мога да се справя със ситуацията без чужда помощ.

Б) Още с идването си лястовиците се заловиха да поправят гнездата си.

В) Впечатлена от древния град, тя цял ден не спря да говори за него.

Г) Висша мъдрост е да различаваш доброто от злото.

7. В кое изречение е употребено несъгласувано определение?

А) Сутринта тръгнахме към старата хижа.

Б) Предстоеше ни многочасов труден преход.

В) По пътя се насладихме на чудесни гледки.
Г) Видяхме, че езерата на Рила са прекрасни.

8. Кое от изреченията е безглаголно?

А) Понякога съм бяла и добра (П. Дубарова).

Б) Помниш ли, помниш ли тихия двор

шъпот и смях в белоцветните вишни? (Д. Дебелянов)

В) Колко много трептящи звена

над потоците, локвите, вадите! (А. Далчев)

Г) Примерен да бъдеш цялата година (Ел. Багряна).

9. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка?

защита – закрила

А) зараза – заболяване Б) страдание – подкрепа

В) раздяла – разлъка Г) забрана – разрешение

10. Коя от подчертаните глаголни форми в изречението е правилна?

Ако не започнеме (А) да решаваме (Б) задачи за класната работа, няма да можеме (В)

да се справиме (Г).

11. Коя от думите НЕ е синоним на равнодушен?

А) безмълвен Б) безстрастен В) безразличен Г) безучастен

12. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан текст?

(1) Като влезе, отърси снега от дрехата си, протегна ръка в тъмнината, пристъпи и

седна до камината. (2) Душата му се върна в миналото. (3) Заклюма над студеното

огнище и се замисли. (4) Дълго време дядо Божил се бори със снежната буря, додето

стигна вкъщи.

А) 4, 1, 3, 2 Б) 3, 4, 1, 2 В) 2, 1, 4, 3 Г) 2, 4, 1, 3

13. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) голяма, поляни, засмяни

Б) отегчителен, сватба, смекча

В) иззвъня, отенък, поддръжка

Г) военнопленник, странноприемница, племеница
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14. 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.

15. Коe словосъчетание може да се постави на празното място в изречението?

Всички медии отделят ................ на събитието.

А) важно значение Б) голямо внимание

В) главен акцент Г) основна тема

16. В коя от отбелязаните позиции запетаята е поставена НЕПРАВИЛНО?

Според мене,(А) всичко,(Б) което се случи,(В) беше предварително добре обмислено и

обсъдено с човек,(Г) познаващ в детайли работата.

Прочетете текста и отговорете на въпроси от 17. до 20. включително.

Има едно място в интернет, където информацията е безплатна. Мястото се нарича Уи-

кипедия.

„Уики“ e хавайска дума и означава „бързо“, а наименованието е свързано с бързо и лесно

променящото се съдържание от потребителите на енциклопедията. Логото на Уикипедия

представлява земно кълбо от парчета мозайка, някои от които все още липсват, изписани с

букви и йероглифи.

Нещата, които различават Уикипедия от другите енциклопедии, са в самата същност на

понятието достъп до информация. Уикипедия е безплатна в истинския смисъл на тази дума,

тъй като нейните потребители не се налага да заплащат за използването на информацията.

Сайтът е лишен и от реклами.

Съдържанието на Уикипедия се прави от потребителите и се следи и контролира от са-

мите тях. Всеки посетител на сайта, четящ някаква статия, може да добави съдържание, да

отнеме, да поправи неточност или просто да редактира. Енциклопедията е общодостъпна,

няма ограничения за нейното четене или допълване.

Основната идея на Уикипедия е да събере наличното знание на човечеството и да го предос-

тави на всички в свободна форма. Това е една голяма цел, която неминуемо ще отнеме години.

Все пак началото е поставено.

17. Коя е темата на текста?

А) Същност на Уикипедия

Б) Съдържание на Уикипедия

В) Основна цел на Уикипедия
Г) Произход на Уикипедия
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18. Кое твърдение е вярно според текста?

А) Уикипедия по нищо не се различава от другите енциклопедии в интернет.

Б) Само определени посетители на Уикипедия могат да редактират текстовете.
В) При създаването си Уикипедия си поставя голяма цел, която вече е осъществена.

Г) Съдържанието на Уикипедия е общодостъпно, бързо и лесно променящо се.

19. Кое твърдение е НЕВЯРНО според текста и илюстрацията към него?

А) Всичко, което се публикува в Уикипедия, подлежи на контрол от потребителите на сай-

та.

Б) Потребителите на Уикипедия не трябва да заплащат за използването на информацията

в сайта.

В) Наименованието на електронната енциклопедия е превод на хавайската дума „уики“, ко-

ято означава „бързо“.

Г) Логото на Уикипедия представлява земно кълбо от парчета мозайка, някои от които все

още липсват, изписани с букви и цифри.

20. С кой от изразите може да се замени подчертаният израз в текста, без да се промени сми-

сълът на изречението?

А) защото различават Б) различаващи

В) както различават Г) въпреки че различават

21. В кой ред всички думи са предлози?

А) към, срещу, в Б) не, без, нали

В) през, върху, аз Г) до, ала, кога

22. В кое изречение има глаголна форма на бъдеще време в миналото?

А) Един мразовит зимен ден Хитър Петър се връщал с коня си от от пазара.

Б) И враната, „възхитена“ от похвалите на лисицата, отворила човка и запяла.

В) И сиренцето падна от човката на враната и лисицата щеше да го изяде.

Г) Ветрове забрулили безмилостно набъбналата гора, леден сняг зашибал, захванала люта

зима.

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

Заспалият внезапно отвори очите си, грабвайки оставения наблизо ключ.

А) прилагателно име Б) причастие

В) съществително име Г) местоимение

24. Кое от изреченията е просто кратко?

А) Колата бавно потегли.

Б) Детето продължи играта.

В) Момичето започна да пее.

Г) Тържеството приключи със заря.

25. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка?

истина – лъжа

А) ред – хаос

Б) притеснение – неспокойствие

В) старинен – античен

Г) запаметен – безпаметен

26. В кое от изреченията НЯМА граматична грешка?

А) Класът ни се състои от 26 ученика.

Б) Оригиналът е изгубен, но се пазят три преписи.

В) Преподавателят ни е най-добрия в училището.

Г) Госпожо, разбрахме, че Вие сте изпратили съобщението.
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27. В кой ред НЯМА преносна употреба на думи?

А) студени досиета Б) студени питиета

В) студени отношения Г) студени послания

28. В каква последователност изреченията образуват логически свързан текст?

(1) Проектът разработва концепция за изграждане на космическа колония за 10 000 чо-

века, които ще живеят и работят в нея. (2) Българският проект „Космическа колония

ТАНГРА“ се класира на второ място в ежегодния ученически конкурс за Космическа ко-

лония на НАСА и Националната космическа агенция на САЩ. (3) Не по-малко интересна

е идеята основният закон на колонията да е базиран на съществуващите конституции

на България, Франция и САЩ. (4) Учениците са създали интересен дизайн и конструкция

на колонията и предлагат интересни енергийни решения.

А) 1, 2, 3, 4 Б) 2, 3, 4, 1 В) 2, 1, 4, 3 Г) 4, 3, 1, 2

29. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) плешка, замък, потплата

Б) расичам, еднакъв, ужилвам

В) връстник, подлез, оцъствие

Г) етюд, изтребител, подлостта

30. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

А) Кандидат-гимназистите трябва да подадат документи до 6 юни.

Б) Тя мечтаеше да се отдаде на оединение и хубаво да си почине.

В) Двадесет годишната учителка Райна Попгеоргиева ушила знамето на свободата.
Г) У рибите хрилете са зачатак на белите дробове.

31. Кои са подходящите думи, с които трябва да се попълнят празните места в текста?

През тази година България се включи за трети път в европейската инициатива „Нощ-

та на музеите“, по време на която много ..............., музеи и други културни институции

отварят врати за нощни посещения, за да привлекат повече ..................... .

А) магазини, туристи Б) галерии, посетители

В) пазари, клиенти Г) училища, студенти

32. В кои от отбелязаните позиции в изречението трябва да се поставят запетаи?

След това(1) Хитър Петър забързал към голямата върба(2) взел новия калпак(3) и(4)

разбира се(5) останал много доволен.

А) 1, 2, 5 Б) 1, 3, 5 В) 2, 4, 5 Г) 2, 3, 5

Край на раздел 1
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