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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

                             20 НОЕМВРИ 2013 г. – І кръг 
 

 
ТЕСТ ЗА ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС 

 
 
Уважаеми ученици,  

 
Тестът, който Ви предлагаме, покрива частично формата за държавния зрелостен изпит. 

Основната причина за това е, че времето, определено за състезанието, е два астрономически 
часа.  

 
Прочетете двата текста и изпълнете задачите от 1. до 12. включително. 

 
Текст 1 
 

... обичам да скитам из улиците и да възкресявам в погледа си някогашното под 
сегашното. Това е много приятно занимание за оногова, който има трайна и вярна очна 
памет. Особено ако свържете отделния случай с някое свое лично повече или по-малко 
важно преживяване... 

Върнах се в София и си намерих стая в съседство с Алеко. В последните месеци 
на неговия живот между нас се завърза чудесно приятелство... 

Професор Шишманов, узнал, че Алеко е бил у Кръстев, уреди да отидем двама до 
Владая, гдето прекарваше лятото до късна есен. Едно утро потегляме с влака. Алеко е 
преобразен, не може човек да го познае. Очите му светят, смее се час по час, шегува се. 
Маха сламената си шапка на всеки, който се мерне край линията. Не може да откъсне 
погледа си от Витоша, като че ли я вижда за първи път. 

Трапезата е сложена на широкия балкон на Шишманови, срещу планината. 
Владайската река гърми под нас. Рядко и най-буйна студентска дружина може да бъде 
така весела; то е може би само благодарение на Алека... 

Вечерта ни постлаха в една малка стаичка, в която се влизаше направо от балкона. 
Два дюшека и по средата една пепелница. Вратата отворена към Витоша. Спахме такъв 
сън, че хъркал ли е и кой, нито аз можех да кажа на утрото, нито Алеко. Измъкнахме се 
рано от къщи, умихме се на реката и се върнахме да закусим. 

Надвечер се върнахме пеша в Княжево. Качихме се на ужасния, раздрънкан 
омнибус, чиито дръгливи коне обслужваха няколко пъти на ден връзката със столицата. 
Въпреки окадената петролна лампа някои пътници познаха Алеко, замушкаха се, 
заповтаряха: 

– Бай Ганю! Бай Ганю! 
Детското веселие на Алеко изчезна. На устата му се появи горчива усмивка: 
– Чуваш ли ги? Аз съм бил Бай Ганю! 
 
Текст 2 
 

Градовете са като хората – имат свое лице, своя история, свой характер и свой 
живот. Само че те растат, променят се, без да остаряват. 

В навечерието на Първата световна война София носеше белезите на посърнал 
град. Навсякъде бе мръсно и запустяло. Тогава малко улици в София бяха павирани. 
Докато около двореца те бяха застлани с най-луксозния в Европа жълт паваж, повечето 
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от останалите бяха истински батаци. От лепкавата кал софиянци едва измъкваха 
галошите си, а с галоши бяха всички мъже, жени, деца, даже офицерите... 

Пожари ставаха често. При пожар нещо обикновено бе самият стражар да засилва 
ненужно тревогата... Той заставаше по средата на улицата и изпразваше във въздуха 
цяла пачка патрони. Това бе знак и за пожарната команда, и за сеирджиите. 

В тогавашна София имаше мода млади и възрастни мъже да си бръснат главите. 
Тази мода съвпадна с времето, когато жените се прощаваха с коковете и плитките си. 
Приличаше на някаква стръв за обезкосмяване на главите. От това жените получаваха 
по-лек и приятен вид, докато мъжете съвсем се загрозиха с лъскавите си глобуси, по 
които личаха юнашките белези от махленските битки. 

Аптеките в София бяха заведения, в които почти всички лекарства се приготвяха 
по рецепта. Нямаше готови лекарства. Създаде се практика телефонът на аптеката да се 
смята за обществен, какъвто изобщо нямаше. Нямаше радио, нямаше телевизия, 
нямаше и телефонни услуги за точно време. 
 
1. От коя сфера на общуване е Текст 1? 
А) медийна 
Б) научна 
В) битова 
Г) естетическа 
 
2. Кое от посочените твърдения е вярно за Текст 1? 
А) Текстът цели да запознае с цялостния живот на млада София.  
Б) Текстът разкрива многобройни битови подробности от столичния живот. 
В) Текстът насочва към културния живот в млада София и към ярки фигури на този 
живот. 
Г) Текстът не крие ироничните си и негативни нагласи. 
 
3. Използваната в Текст 1 дума омнибус е: 
А) неологизъм  
Б) архаизъм 
В) историзъм 
Г) фразеологизъм 
 
4. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според Текст 1? 
А) Хубаво е, когато спомените за миналото, които възкръсват, са свързани с приятни 
преживявания. 
Б) Авторът си спомня с радост времето, прекарано с Алеко Константинов. 
В) Миналото събужда само болезнени спомени, които гнетят автора. 
Г) Алеко Константинов е ведър, щастлив човек, сърдечен и влюбен в света и хората. 
 
5. От коя сфера на общуване е Текст 2? 
А) от битовата сфера 
Б) от естетическата сфера 
В) от медийната сфера 
Г) от институционалната сфера 
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6. Каква функции изпълнява Текст 2? 
А) Текстът представя различни социални и битови детайли от живота на София в 
началото на 20. век. 
Б) Текстът „се надсмива” над изостаналостта на млада София. 
В) Текстът провокира негативно отношение.  
Г) Текстът възхвалява доброто старо време. 
 
7. Какво настроение и отношение НЕ откривате в използваното в Текст 2 определение 
глобус? 
А) лека закачка към модните старания на мъжете 
Б) ирония към неизбежната мъжка суетност 
В) високомерна подигравателност 
Г) снизходителност на съвременник 
 
8. Какво отношение НЕ изразява описанието на млада София в Текст 2? 
А) учудване 
Б) добронамереност 
В) разбиране 
Г) пренебрежение 
 
9. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. Оградете 
тези ЧЕТИРИ факта, които НЕ присъстват в посочените текстове. 
А) Една вечер Алеко и Кирил Христов се отправят към Владая. 
Б) Алеко е като преобразен, весел и щастлив. 
В) Алеко и приятелят му спят до късно и не успяват да закусят. 
Г) С горчива усмивка Алеко посреща думите на пътниците. 
Д) Повечето улици на млада София са павирани. 
Е) Модата за бръснене на главите загрозява мъжете. 
Ж) Дори в аптеките няма телефони. 
3) Въпреки всичко София се разраства. 
 
10. Запишете в няколко изречения кое е общото в замисъла на авторите на двата 
текста? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
11. В рамките на 3-4 изречения формулирайте собствена теза на тема „Градовете са 
като хората...” 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
12. Запишете в резюме основното в съдържанието на Текст 1. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

13. Препишете текста, като поправите граматичните, правописните и пунктуационните 
грешки. 

Една от най-пишните страници на светският живот в София бяха баловете. Тяхната 
страница се „растваряше” някъде около началото на месец декември и завършваше чак към 
края на март. През тези четири студени зимни месеци в столицата ставаха обикновено по 
десет-петнадесет големи бала, без разбира се да се смятат другите многобройни светски 
срещи – соарета, матинета, квартални вечеринки, танцови забави и приемите в най-богатите 
градски семейства, средища, както казваха някога, на „каймака” на Софийското общество. 

Сред балните зали, из които ще поубиколим сега, най-стара бе съществуващата и до 
днес зала на Военния клуб – една от най-хубавите, издържани изцяло в стила на виенския 
барок згради в цяла София. Само за сведение ще ви кажа, че тази архитектурна перла на 
булевард Цар Освободител е била построена още през 1893 г. по план на талантливия чешки 
архитект Антоан Колар проектирал по-късно и паметника на Васил Левски. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 



5 
 

14. Свържете името на героите с името на автора, от чиято литературна творба е 
съответният герой.  

A) Стоичко Влаха         Пенчо Славейков 
Елин Пелин 

Б) отец Сисой Алеко Константинов 
Иван Вазов 

15. Свържете името с литературната творба, от която е всяка от героините.  
А) Хаджи Ровоама „Разни хора, разни идеали”  

„Косачи” 
Б) Пенка „Чичовци” 

„Под игото”  
 

16. Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор.  
А) „Страст” Христо Ботев 

Иван Вазов 
Б) „Хайдушки песни” Алеко Константинов 

Пейо Яворов 
 

17. В коя от посочените творби на Христо Смирненски липсва мотивът за бунта на 
разгневения човек? 
А) „Йохан” 
Б) „Юноша” 
В) „Старият музикант” 
Г) „Ний” 
 
18. Коя от изброените характеристики е НЕВЯРНА за експресионизма като 
художествено направление? 
А) има антитрадиционна насоченост  
Б) прокламира широка творческа свобода 
В) използва експресивната сила на думата и на фрагмента 
Г) следва традицията на мелодичния стих на символизма 
 
19. За Пенчо-Славейковото творчество НЕ са характерни жанровете: 
А) елегия и лирическа миниатюра 
Б) балада и поема 
В) ода и сонет 
Г) сатира и епиграма 

 
20. Открийте изразните средства (тропи и фигури), използвани в елегията 
„Заточеници” на Яворов, и дайте поне по един пример за всяко от тях. 

 
И ний през сълзи накипели 
обръщаме за сетен път 
назад, към скъпи нам предели, 
угаснал взор – за сетен път 
простираме ръце в окови 
към нашият изгубен рай... 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

21. Прочетете откъса от разказа „Задушница” на Елин Пелин. Напишете 
аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе) на тема „Тържеството на 
живота”. 

 
– Знаеш ли що – поде пак Станчо, – да те поискам, взела ли би ме?  
Стоилка шавна с тялото си и не отговори.  
– Да съберем неволите си и децата си, па, боже помози – окуражи се да каже Станчо. – 

Ето, година и половина съм самичък. Защо, мисля си аз, като гледам света, че си светува. А? 
Какво ще кажеш?  

– Е, знам ли какво да кажа – отговори Стоилка и се поизчерви. – Какъв си ти! Само се 
подиграваш. – И тя бързо му хвърли с очите си едно фитилче.  

– Ти тия ги махни, не сме мома и ерген да се лъжем. Нашето цвете е прецъфтяло.  
– Може пак да се разцъфти – усмихна се Стоилка с ръка на устата.  
– Така! Те, аз давам моята дума, па ти ако искаш – добре.  
– Е, ще искам, ами какво ще правя. Самичка мога ли? Ако не при тебе, при друг щеше 

да е.  
– Така си е! Ако искаш, още сега да идем при попа и да му кажем.  
Станчо стана. Стоилка погледна наоколо със сивите си очи, взема си блюдото, па стана 

и тя.  
Двамата мълчаливо тръгнаха. Дъждът ръмеше насреща им, пръскаше лицата им със 

студените си пресни капки и ги зачервяваше. Станчовата глава беше зашеметена от ракията и 
краката му се преплитаха. Стоилка вървеше редом с него превита от студ, носеше 
палурчетата и двете блюда и кълнеше времето.  

От баирите се спущаха нови мъгли, гъсти, сиви и се трупаха над селото.  
На Станчо му стана весело. Той се вглеждаше като момък във влажните и сиви като 

мъглите очи на Стоилка и току повтаряше:  
– Знаеш ли какво ще кажа на попа? Дядо попе, ще му кажа, господ ми взе Божана, пък 

ми прати Стоилка. А... Така ще му кажа, чакай да видиш.  
А Стоилка ласкаво се усмихваше, като прикриваше устата си с ръка.  

 


