
Примерен „Общообразователен тест“ 

Български език  

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?  

А) гениялен  

Б) лоялен  

В) идеялен  

Г) социялен  

  

2. В кой от редовете е допусната правописна грешка?  

А) изтичам, растение, разбирателство  

Б) прелез, прелест, потиснатост  

В) финна, военна, искрена  

Г) здание, сграда, сбъдвам  

  

3. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?  

Голфът е единственият спорт, при който няма съдий (А), игралното поле е неуграничено 

(Б), а играчите сами следят играта си, която трябва да отговаря на трийсет и шесте (В) 

правила, регулиращи (Г) спорта.   

  

4. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?  

А) На изток хоризонтът се отделя с тънка червена нишка и денят се показва с малките си 

седефени облачета.  

Б) Гигантската костенурка, наречена Джонатан, която живее в плантацията на 

губернатора на остров Света Елена, е най-малко на 176 години.  

В) Известна египтоложка успя да създаде три измерен портрет на египетската царица 

Клеопатра, пленила с красотата си Цезар и Антоний.  

Г) Вместо да се тревожат излишно и да се поддават на стреса, те се активизираха и успяха 

да докажат добрите си познания по български език и литература.  

  

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

А) Чета редовно весникарски материали, посветени на футбола.  

Б) Искам да работя в сферата на компютарните технологии.  

В) Този пешеходец си позволи да пресече на червен сфетофар.  

Г) Три месеца ще отсъствам поради командировка в чужбина.  

  

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?  

Госпожо Петрова, Вие сте казала (А) да купим (Б) шест речника (В) и сте обещали (Г) да 

ги предоставите на библиотеката.  

  

7. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?  

А) Недей ме пита за станалото, нищо не мога да кажа.  

Б) Не ме питай за станалото, нищо не мога да кажа.  

В) Недейте ме питайте за станалото, нищо не знам.  



Г) Недейте да ме питате за станалото, нищо не знам.  

  

  

8. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?  

А) Джон Атанасов и неговият студент Клифърд Бери създават първия компютър.  

Б) Приятелят, за който толкова ти говорих, получи стипендията и заминава да учи в 

Харвард.  

В) Той иска да направи нещо значимо и да го запомнят дори и след смъртта си.  

Г) Въпреки че беше притеснена, тя не сподели с никой за случилото се.  

  

9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?  

А) Морето, светлосиньо и безкрайно, блестеше под лъчите на слънцето.  

Б) В моя роден град има много липи, които ухаят толкова приятно.  

В) Той е роден в малкото планинско градче, спомен за което пази в сърцето си.  

Г) Всъщност, никой не разбра какво беше неговото истинско намерение.  

  

10. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?  

А) Когато старицата се събудила, видяла, че момчето, сгушено под топлата завивка, още 

спи и тихо излязла от стаята.   

Б) Когато старицата се събудила, видяла, че момчето сгушено под топлата завивка, още 

спи, и тихо излязла от стаята.  

В) Когато старицата се събудила, видяла че момчето, сгушено под топлата завивка, още 

спи, и тихо излязла от стаята.  

Г) Когато старицата се събудила, видяла, че момчето, сгушено под топлата завивка, още 

спи, и тихо излязла от стаята.  

 

 

 

 

 


