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ТЕСТ 1. ПРАВОПИС И ГРАМАТИКА 

 

 

Име на кандидата: _____________________________________________ 

 

Дата на провеждане на теста: ___________________________________ 

 

 

СЛЕДВАЩИТЕ 25 ЗАДАЧИ ИМАТ ПО 2, 3 ИЛИ 4 ВАРИАНТА ЗА ИЗБОР НА ОТГОВОР. САМО 

ЕДИНИЯТ ВАРИАНТ Е ПРАВИЛЕН. ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПРАВИЛНИЯ СПОРЕД ВАС ОТГОВОР, КАТО 

ОГРАДИТЕ БУКВАТА ПРЕД НЕГО. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 12 МИНУТИ. 

 

 

1. Изберете правилния според Вас вариант за попълване на празното място в изречението 

Моделът се прилага по цял свят, но особено добри традиции има той в 

___________________ държави. 

 

а) Латиноамериканските 

б) Латино-Американските 

в) латиноамериканските 

г) латино-американските 

 
2. Изберете правилния според Вас вариант за попълване на празните места в изречението 

В мистично свръхестествените качества на Хитлер ___________________ 

пропаганда умело вплита склонността на ___________________ да се наслаждава на 

алпийските красоти; чувствителност, граничеща със сантименталност. 

 

а) гьобелсовата / фюрера 

б) Гьобелсовата / Фюрера 

в) гьобелсовата / Фюрера 

г) Гьобелсовата / фюрера 

 

3. Изберете правилния според Вас вариант за попълване на празното място в изречението 

Делото на светите братя Кирил и Методий трябва да се разглежда през идеята за 

ролята на _______________ за изграждането на духовната идентичност на 

българите. 

 

а) Средновековната Българска култура 

б) Средновековната българска култура 

в) средновековната българска култура 

 
4. Кой е правилният вариант за изписване на обръщението? 

 

а) Уважаеми Господин Директор, … 

б) Уважаеми Господин директор, … 

в) Уважаеми господин Директор, … 

г) Уважаеми господин Директоре, … 

 



 

 

Тест 1. Правопис и грамтика 

Тестът е изготвен от Центърa за оценяване на НБУ по поръчка на KARIERI.bg 

Предоставя се от KARIERI.bg   2 

5. Изберете правилния според Вас вариант за попълване на празното място в изречението 

Вълчата болест е лечима, съобщиха вчера от Клиниката по ревматология към 

_______________ . 

 

а) Медицинска академия 

б) Медицинската академия 

в) медицинска академия 

г) медицинската академия 

 

6. От следващия кратък текст 
Англия в началото на века. Самотната госпожица Уилкокс се сприятелява с бившата 

пианистка Маргарет Шлегел. Скоро след това тя умира, а нейните роднини с ужас 

научават, че старицата й е завещала своето имение. 

разбираме, че …: 

 

а) че е починала госпожица Уилкокс 

б) че е починала Маргарет Шлегел 

в) че не е ясно коя от дамите е починала 

 
7. В кой ред е допусната правописна грешка? 

 

а) Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 

б) Княжество Монако 

в) емиграция на Запад 

г) войната в Близкия Изток 

 
8. В следващия кратък текст са допуснати няколко грешки. Посочете в кой от отговорите 

са изредени САМО ПОГРЕШНИ позиции. 

Пространството с неговите(А) три измерения и времето са основни форми на 

съществуване на(Б) материята. Времето се смята за четвъртото(В) измерение на 

пространственовременната(Г) форма на съществуване. По трите измерения на 

пространството (дължина, ширина, височина) ние можеме(Д) да управляваме 

движението си, да спираме. Но не сме в състояние да забавим ходът(Е) на времето, 

да го спрем. Непрекъснато се движим(Ж) в четвъртото измерение, но само в една 

посока – от настоящето(З) към бъдещето. Създаването на машина на времето 

противоречи на този основен природен закон, пред който е безсилна(И) и най-

съвършенната(Й) техника. 

 

а) (Б), (В), (Д), (З), (И) 

б) (А), (В), (Ж), (Е), (И) 

в) (Б), (Г), (Ж), (З), (Й) 

г) (А), (Г), (Д), (Е), (Й) 
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9. Изберете правилния според Вас вариант за попълване на празното място в изречението 

Вместо това през ______ години Третият комитет на ООН приема една 

антисемитска резолюция, осъждаща Израел като “расистка държава” със 70 гласа 

срещу 29 и 27 въздържали се. 

 

а) 70-те 

б) 70-е 

в) 70-тте 

г) 70 те  

 
10. Изберете правилния според Вас вариант за попълване на празното място в изречението 

Беше анонимно лице в тълпата, което накара нещо в тила ми да прищрака. Замръзнах 

и лицето започна да се уголемява. Имаше ___________________ тен и прилепнала към 

черепа коса. 

 

а) бледо-сив 

б) бледосив 

в) бледо сив 

 

11. За следващите две изречения 

І. Колко портрета е нарисувал Дечко Узунов? 

ІІ. Колко портрета е нарисувал бай Дечко за тия години! 

е вярно твърдението: 

 

а) И двете изречения са правилни. 

б) И двете изречения са неправилни. 

в) Първото изречение е правилно, а във второто има грешка. 

г) Второто изречение е правилно, а в първото има грешка. 

 
12. В следващото изречение е допусната една грешка. Посочете коя е ПОГРЕШНАТА 

позиция. 

Джордж Оруел, чието рождено(А) име е Ерик Блеър, произхожда от семейство на 

колониализатори(Б) и доста прилича на такъв(В). Той е висок, слаб, с къса черна коса 

и грижливо поддържани(Г) мустаци. 

 

а) (А) 

б) (Б) 

в) (В) 

г) (Г) 

 
13. В следващото изречение е допусната една грешка. Посочете коя е ПОГРЕШНАТА 

позиция. 

Финансовите групи обикновено(А) се оглавяват(Б) от триумфират(В): голяма банка, 

универсална търговска компания и индустриална(Г) корпорация. 

 

а) (А) 

б) (Б) 

в) (В) 

г) (Г) 
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14. В кой от вариантите на следващото изречение НЯМА ГРЕШКА? 

 

а) Оказа се, че последният избран има равен брой гласове с още четирима човека. 

б) Оказа се, че последният избран има равен брой гласове с още четири човека. 

в) Оказа се, че последният избран има равен брой гласове с още четирима души. 

г) Оказа се, че последният избран има равен брой гласове с още четири души. 

 
15. В следващото изречение е допусната една грешка. Посочете коя е ПОГРЕШНАТА 

позиция. 

За разлика от своите съседи, израилтяните вярвали в един-единствен(А) Бог. При 

преселенията си те носили(Б) два големи каменни къса(В), на които били издълбани(Г) 

законите на техния Бог. 
 

а) (А) 

б) (Б) 

в) (В) 

г) (Г) 

 
16. В следващото изречение е допусната една грешка. Посочете коя е ПОГРЕШНАТА 

позиция. 

В залата за официални(А) вечери прави впечатление старинен китайски шкаф със 

златисти шарки, който удивително хармонира с изрисувания(Б) таван и 

кристалния(В) полюлей(Г). 

 

а) (А) 

б) (Б) 

в) (В) 

г) (Г) 

 
17. В следващото изречение е допусната една грешка. Посочете коя е ПОГРЕШНАТА 

позиция. 

Французите са последвани от имперски настроените германци, които 

преброждат(А) Апенинския полуостров надлъж и нашир(Б), покоряващи(В) 

княжества и херцогства(Г), но с отворени за всичко ново очи. 

 

а) (А) 

б) (Б) 

в) (В) 

г) (Г) 

 
18. В следващото изречение е допусната една грешка. Посочете коя е ПОГРЕШНАТА 

позиция. 

Хемингуей напълно отхвърля религията на родителите си(А) и заедно с това изоставя 

всякакви(Б) стремежи да бъде синът(В), за който(Г) те мечтаят. 

 

а) (А) 

б) (Б) 

в) (В) 

г) (Г) 
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19. Изберете правилния според Вас вариант за попълване на празното място в изречението 

Системното обучение по литературознание започва с темата за _______________ 

култура и ролята й при формиране ценностната система на човешките общности. 

 

а) митологично-фолклорната 

б) митологично фолклорната 

в) митологичнофолклорната 

 

20. В кой от изредените изрази е допусната правописна грешка? 

 

а) плесна с ръце 

б) припрени жени 

в) песъчлив бряг 
г) увехнал букет 

 
21. В следващото изречение е допусната една грешка. Посочете коя е ПОГРЕШНАТА 

позиция. 

Куполът на базиликата “Свети Петър”, който Микеланджело в края на 

краищата(А) създава, е много по-сложен и по-монументален(Б), с ясно разчленени 

дъгообразни(В) подпори, преминаващи надолу в удвоени колони и обхващайки(Г) 

външната страна на барабана. 

 

а) (А) 

б) (Б) 

в) (В) 

г) (Г) 

 
22. В следващото изречение е допусната една грешка. Посочете коя е ПОГРЕШНАТА 

позиция. 

За да бъдат близо да нивите и да отглеждат(А) животни, скотовъдците(Б) се 

остановяват(В) на постоянно(Г) място(Д)и основават селища. 

 

а) (А) 

б) (Б) 

в) (В) 

г) (Г) 

 
23. В следващото изречение е допусната една грешка. Посочете коя е ПОГРЕШНАТА 

позиция. 

Човекът(А) никога не е виждал жив динозавър, защото динозаврите(Б) са измряли(В) 

милиони години преди да се появят(Г) хората. 

 

а) (А) 

б) (Б) 

в) (В) 

г) (Г) 
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24. В следващото изречение е допусната една грешка. Посочете коя е ПОГРЕШНАТА 

позиция. 

Индийците изповядват различни религии(А). Тези, които почитат индуизма(Б), се 

къпят в река Ганг, която за тях е свещенна(В), за да се очистят(Г). 

 

а) (А) 

б) (Б) 

в) (В) 

г) (Г) 

 
25. Актьорът Кръстьо Лафазанов рекламира бира, като на постерите пише: 

“ТЯ ХОРАТА СБИРА!” 

 

В телевизионния вариант на рекламата актьорът произнася [збира]. Защо? 

 

а) Защото глаголът се пише със “з”, но е изписан със “с”, за да се получи играта – 

хората с бира. 

б) Защото глаголът се произнася със “з”, но се пише със “с” – представка с-/съ-. 


