
ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, гр. Бургас, ул. „Антим І”, № 24  

 

 

ПРИМЕРНА ТЕМА   

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

ЗА ПРИЕМ В VІІ КЛАС 

 
 Име, презиме и фамилия на ученика:  ………………………………………....................................................................…… 

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (1 – 4) 

 През 1551 г. едно странно мъжко животно било изложено пред публика в Аусбург, Германия. Зрителите 

забелязали, че пръстите на ръцете и краката му били подобни на човешките и че имало “весел характер”. Основавайки се 

на илюстрация на създанието, биолозите смятат, че то най-вероятно е било мандрил – примат, подобен на павиана. Дори 

и днес, след повече от 450 г., мандрилите са изучавани толкова рядко на свобода, че когато малък екип от биолози 

наскоро забелязал една група на о-в Биоко в Екваториална Гвинея, всички едновременно ахнали, а после седнали насред 

джунглата да ги наблюдават. 

 

1. Предмет на текста е: 
А) мандрилът          

Б) зрителите          

В) биолозите          

Г) джунглата 

 

2. Връзката между първото и второто изречение се осъществява чрез: 

А) притежателно местоимение   

Б) синоним    

В) повторение      

Г) празно място 

 

3. Кои са синонимите, назоваващи мандрила? 

А) биолози, мъжко животно, характер           

Б) животно, създание, примат 

В) странно мъжко животно, зрители              

Г) създание, пръсти, ръце, крака 

 

4. Кое от причастията, употребени в текста, е образувано от междуметие? 

А) изложено       

Б) забелязали           

В) основавайки се            

Г) ахнали 

 

Отговорете на граматичните задачи (5 – 11) 

5. Кое сложно съчинено изречение се различава по вид от останалите? 

А) Веднага в тъмнината се поде гъст, сладък и треперлив глас и заизвива тъжна песен. 

Б) Думите се изплитаха на венец, занизаха се една след друга и се спущаха в поток. 

В) Лазо лежеше и мислеше. 

Г) Пенка наистина го обича, но невидени очи скоро се забравят. 

 

6. Каква е синтактичната сулжба на притежателното местоимение в изречението? Пред твоите витрини блескави / 

накуп застават често те. 

А) подлог                                                      

Б) съгласувано определение      

В) несъгласувано определение                  

Г) част от съставно именно сказуемо 

 

7. На кой ред местоимението е членувано правилно? 
А) Моят приятел го нямаше там.                              

Б) Това е нашият квартал. 

В) Съжаляваме, но вашия проект е отхвърлен.       

Г) Това ще си остане твоя проблем. 

 

 

 

 

 



8. На кой ред има само минали страдателни причастия? 
А) пометен, научен, сръчен                          

Б) преживян, изхвърлен, богат 

В) шумен, пребит, обявен                            

Г) преписан, прочетен, лекуван 

 

9. Препишете изреченията, като добавите вметнати части. 

А) Ние не учехме само спомагателни глаголи. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Б) Учителят всяка седмица ни даваше по двайсет думи. 

................................................................................................................................................................................................................. 

В) Баба ти не ще е много добра към тебе. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Г) Няма да успеем. 

................................................................................................................................................................................................................. 

 

10. От всяко изречение извадете местоимението, определете вида и признаците му. 

А) Едно време, в някое царство имало една царска дъщеря. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Б) Никой не ще може да каже кой от двама ни е Том. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

 

11. От изреченията извадете глагола и определете граматическите му признаци: време, лице, число, спрежение, 

вид, залог. 

А) Лазо, ти чул ли си песента. 

................................................................................................................................................................................................................. 

 

Б) Рада беше порасла в тая атмосфера на килийния живот. 

................................................................................................................................................................................................................. 

В) Рада от много години живееше под един покрив с Хаджи Ровоама. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Г) Тя щеше да му каже. 

................................................................................................................................................................................................................. 

 

Изпълнете литературните задачи (12 – 15) 

12. Какви езици изучава в училище героят от “Автобиография” на Б. Нушич? 

А) английски и немски                            

Б) френски и немски 

В) френски и английски                          

Г) немски и руски 

 

13. Противопоставянето между външен вид и духовна същност в образа на Серафим се нарича: 

А) градация;       

Б) олицетворение;        

В) метафора;         

Г) контраст. 

 

14. Посочете невярното твърдение за приказката “Славеят на китайския император”. 

А) Механичният славей е по-красив. 

Б) Всички страдат, когато истинският славей отлита. 

В) Истинският е естествен, несъвършен, непредвидим. 

Г) Интинският помага на императора да оздравее. 

 

15. Свържете автор, произведение, вид на произведението: 

А) Оскар Уалд                      роман                                   “Приказка без край”  

Б) Михаел Енде                   литературна приказка        “Щастливият принц” 

В) Лафонтен                         разказ                                  “Гълъбът и мравката” 

Г) Елин Пелин                     басня                                   “Косачи” 

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

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

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

Г) ............................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 



 

16. Преразкажете от неутрална гледна точка 

 

Жан дьо Лафонтен 

 

 

 Веднъж костенурката предложила на заека: 

 - Хайде да се обзаложим, че ще те надбягам. 

 - Ти ли ще ме надбягаш?! – учудил се подигравателно заекът. 

 - Да, аз! Ще се обзаложим ли? 

 - Сигурно си полудяла. Най-бавното животно да си мисли, че може да надбяга най-бързото... 

 - Наред съм си с ума, зайо, и съм готова веднага за състезанието. Стига ти да не се страхуваш, че ще го 

изгубиш. 

 - Стига глупости! Приемам! 

 Разбрали се какво разстояние трябва да пробягат. То било толкова късо за заека, че той казал: 

 - Свикнал съм да бягам много бързо, когато по петите ми са ловджийските кучета. Но сега няма защо да 

бързам, за да победя. 

 Стартът бил даден и костенурката запълзяла бавно, а заекът се излегнал на тревата с думите: 

 - Имам предостатъчно време. Дори мога и да си подремна. Ще дам на костенурката голяма преднина. След 

това няма да е проблем да победя. 

 Костенурката нищо не казала, а продължила бавно напред по пътеката. 

 Заекът си лежал и едва когато видял, че костенурката наближава финала, скочил и се спуснал в лудешки бяг 

натам. Но тръгнал твърде късно и костенурката излязла победителка. 

 Тя казала на засрамения заек: 

 - Ето че се оказах права. За да победиш в някое състезание, не е достатъчно само да си бърз. Необходимо е и 

да тръгнеш навреме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


