
Колежи на обединения свят – селекция 2018 

 

Изпит по български език 

 

            Време за работа 45 мин. 

 

 

1. Към кое езиково семейство се числи българския език? 

a. Балкански езици 

b. Индоевропейски езици 

c. Плурицентрични езици 

d. Официални езици 

2. В коя от двойките има правописна грешка 

a. Смятам – пресметлив 

b. Насмитам – сметище  

c. Засмян – засмени 

d. Замятам – метателен  

3. Коя дума е написана правилно? 

a. Пражска шунка 

b. Кръвообръщение 

c. Италиянски език 

d. Клетъчно делене 

4. А или Ъ? Кое изречение е без правописна грешка? 

a. Родителите трябва да дадът съгласието си за предстоящата екскурзия. 

b. През 870 г.сл.Хр. Малта е завладяна от арабите, които оставят своя 

отпечатак върху културата й. 

c. Над смълчаните полета пеят медени звънчета. Писана шейна премина 

бялата пъртина. 

d. Толкова се е променил – беше весел човек, а сега се е превърнал в 

мърморко и невръстеник. 

5. В кое от изреченията е допусната граматична грешка? 

a. Няколко алпинисти щурмуваха върха по южния склон. 

b. Искам да разбера колко въпроса от програмата е научил. 

c. Предстои да се излъчат няколко епизоди от поредицата. 

d. Всички участници в маратона финишираха безпроблемно. 

6. В кой пример употребата на удивителния знак не е коректна. 



a. Сто мерцедеса да имам! Сто години да ги карам! Сто мъже да искат моята 

ръка! 

b. Дружна песен днес да екне - песен, песен на труда!  На сърца ни да олекне – 

да живей труда! 

c. Кой не знай Чавдар войвода, кой не е слушал за него! 

d. Всемогъщий правий Боже; молим княза ни пази! 

7. Къде имаме пример за междуметие? 

a. Хич не ми се ходи на училище. 

b. Това парче е страшно! 

c. Ама не ми се обяснявай! 

d. Ех да можех да отида на кино! 

8. Какъв е проблемът в следното изречение: Вие, Госпожо, не бихте искала да не 

ходим в парка, защото там има много възможности и да се забавляваме, и да 

учим. 

a. Запетая пред и 

b. Съгласуване по род и число на глагола искам 

c. Главна буква в Госпожо 

d. Двойно отрицание 

9. Къде е грешката? 

a. Те слязаха от автобуса. 

b. Звездите изгряха на небето. 

c. Те не смятаха това за правилно. 

d. Чистачките метяха улиците. 

10. Къде няма грешка в употребата на удвоена буква н? 

a. Щом пристига в Браила, Раковски успява да си издейства гръцки паспорт и 

става гръцки поданник. 

b. Риболовците от Септември чакат като манна небесна възстановяването на 

рибарниците край града. 

c. На Гергьовден всички поздравиха именника Георги. 

d. Открихме тайната съставка за съвършенната ягодова мелба. 

11. В изречението „Ватиканът е пред важно решение – възможно е да отмени обетът 

за безбрачие, налаган на Католическите свещенници.“ има грешки.  Кое от 

твърденията е вярно: 

a. „Ватиканът“ е членуван правилно в мъжки род. 

b. „Обетът“ е членуван правилно в мъжки род. 

c. „Католическите“ е изписана правилно с главна буква 

d. „Свещенници“ е изписана правилно с двойно н 

12. Кои форми не са дублетни? 

a. Невяста – невеста 

b. Помпам – помпя  

c. Пръв – първи  



d. Използвам – използувам  

13. В народната песен: „Гана1 Никола2 думаше: Либе, Никола, Николчо3, сърце4 за пари 

не давам – сърце за сърце менявам“: Къде имаме употреба на звателен падеж? 

a. 1 – Гана 

b. 2 – Никола 

c. 3 – Николчо 

d. 4 – сърце 

14. Кой е примерът за родопски диалект/говор 

a. Не си го продавай, Кольо, чифликот, мама не ме дава, Кольо, за тебе. По 

меани одиш, Кольо, руйно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. 

b.  Огреяла месечинка – аляна, галяна, пуртукаляна, блага душка медяна, 

шикиряна. 

c. Сичкине гори, джанъм горат и гаснат – моено сорце, джанъм, гори не гасне.  

Я си ми дайте, мале, дену си галям, галям, драговам! 

d. Трендафилчето, каланфирчето, Доне мамино. Я че те водим на нови пазар, 

Доне мамино. Там че ти купим жъти папуци, Доне мамино. Ти да ги носиш, 

я да те гледам, Доне мамино. 

15. Коя дума е пренесена (през ред) правилно 

a. Ма-йонеза 

b. Шоф-ьор 

c. Наст-радин Ходжа 

d. През-витер 

16. Къде има грешна главна/малка буква 

a. Северна Европа 

b. Медицински Факултет 

c. Стара планина 

d. Стара Загора 

17. Къде има грешка в употребата на запетая: 

a. За отделяне на частиците да и не, употребени самостойно в изречението, се 

пише запетая. 

b. Градината, както и улицата бяха покрити с дебел слой прах. 

c. След няколко дни, пак ще те потърся. 

d. В рамките на сложното изречение запетаята се употребява за отделяне на 

влизащите в него прости изречения помежду им. 

18. В кое от изреченията глаголът искам е в страдателен залог: 

a. Бих искал да обърна внимание върху зададения въпрос. 

b. От него е искано да предаде другарите си. 

c. Щеше ли да искаш наградата, ако не беше заслужена? 

d. Може и да искаш, но няма да ти се даде. 

19. В кой от следните примери неправилно е употребена форма за множествено число 

на съществителното име: 



a. Два кръга; 

b. Пет ученици; 

c. Трима юнаци; 

d. Шест коня; 

20. В изречението „Да би мирно седяло, не би чудо видяло“ има употреба на: 

a. Минало време 

b. Условно наклонение 

c. Повелително наклонение 

d. Бъдеще време 

  



Отговори: 

1. B 

2. C 

3. D 

4. C 

5. C 

6. C 

7. D 

8. B 

9. A 

10. B 

11. A 

12. D 

13. C 

14. C 

15. A 

16. B 

17. C 

18. B 

19. B 

20. B 


