МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
за установяване степента на владеене на български език при придобиване на
българско гражданство по натурализация

Тестът съдържа 20 езикови задачи.
Всяка задача има само един верен отговор.
Изберете само един от предложените отговори и заградете с кръгче буквата пред
него.
В посочения пример избирате за верен отговор Б) А) Б) В) Г)
В следващия пример се отказвате и избирате Г)

А) Б) В) Г)

Прочетете текста и решете задачи 1-5.
Бургас е „най-добрият град за живеене в България" за 2012 г. Кметът на морския
град получи приза от президента на страната. Класацията се провежда за шеста поредна
година и е съвместна инициатива на Дарик радио и в. „24 часа“. В проучването участие
взеха 27-те областни града, които бяха оценявани по 29 критерия.
Бургас получава приза „Най-добър град за живеене" за втори път. От общо 29
критерия морският град получи максимален брой точки в областите: чужди
инвестиции, процент на безработни граждани, бездомни кучета, безплатен безжичен
интернет на обществени места, брой денонощни аптеки, хубава главна пешеходна
улица, работно време на магазините, близост до курорти. Проблеми за Бургас обаче
остават екологичното състояние на града и броят на кражби на автомобили.
Тази година специални призове взеха и още пет града – София за град с устойчиво
развитие, Пловдив за „Арт град", Ловеч за „Зелен град", Кочериново за „Малък зелен
град" и Трявна за „Красив град".
Резултати от анкетата „Най-добър град за живеене“
място
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

областен град
Бургас
София
Благоевград
Варна
Стара Загора
Велико Търново
Пловдив

брой точки
66,5 т.
64,5 т.
61,5 т.
60 т.
59,5 т.
57 т.
57 т.

1. Кой град получава приз за „Красив град“ през 2012 г. според текста?
А) Бургас
Б) Стара Загора
В) София
Г) Трявна

2. Колко са областните градове в България?
А) 5
Б) 24
В) 27
Г) 29
3. Кое твърдение е вярно според текста и таблицата към него?
А) През тази година Варна и София получават еднакъв брой точки.
Б) В класацията през тази година Ловеч е обявен за „малък зелен град“.
В) В анкетата Пловдив и Велико Търново имат еднакъв брой точки.
Г) „Най-добър град за живеене“ е инициатива на българския президент.
4. Какъв проблем остава нерешен в Бургас според текста?
А) чуждите инвестиции
Б) бездомните кучета
В) увеличената безработица
Г) кражбите на автомобили
5. Какво означава съкратената дума в словосъчетанието в. „24 часа"?
А) вестник
Б) винаги
В) всеки
Г) висок
С коя дума може да се попълни празното място в изречението (задачи 6 - 8)?
6. Кажи ми ………… са приятелите ти, за да ти кажа какъв си ти.
А) кой
Б) коя
В) кое
Г) кои
7. На покрива на училището ……… щъркела са свили гнездо.
А) двама
Б) две
В) два
Г) двете
8. Купих си нова книга и бързо …… прочетох.
А) ме
Б) те
В) го
Г) я

В кой ред думите имат близки значения (задачи 9-11)?
9.
А)
Б)
В)
Г)

трудолюбие – мързел
разговор – договор
съчувствие – състрадание
право – задължение

10.
А) виден – воден
Б) прочут – известен
В) умен – глупав
Г) речен – морски
11.
А) виждам – гледам
Б) мълча – говоря
В) отворя – затворя
Г) събирам – избирам
В кой ред думите са с противоположни значения (задачи 12 – 14)?
12.
А) изкачвам – слизам
Б) плащам – купувам
В) разбирам – развивам
Г) изграждам – изваждам
13.
А) радост – щастие
Б) високомерие – надменност
В) любов – омраза
Г) подпис – надпис
14.
А) добър – човечен
Б) ограничен – органичен
В) топло – горещо
Г) скъп – евтин
Какво означават изразите (задачи 15 - 16)?
15. тежи ми на душата
А) нещо ме измъчва
Б) някой ме радва
В) грижа се за някого
Г) искам нещо

16. на всяка цена
А) никога
Б) едновременно
В) непременно
Г) понякогa
В кой ред има грешка (задачи 17 – 19)?
17.
А) военни
Б) посланници
В) есенни
Г) собствени
18.
А) улеснение
Б) уважение
В) учудване
Г) управдание
19.
А) вятър
Б) камък
В) удър
Г) мисъл
20. В кой ред има пунктуационна грешка?
А) Скъпи гости, радвам се да Ви посрещна в дома си.
Б) Радвам се да Ви посрещна, скъпи гости в дома си.
В) Радвам се да Ви посрещна в дома си, скъпи гости.
Г) Радвам се, скъпи гости, да Ви посрещна в дома си.

ОТГОВОРИ:
1. Кой град получава приз за „Красив град“ през 2012 г. според текста?
г. Трявна
2. Колко са областните градове в България?
в. 27
3. Кое твърдение е вярно според текста?
в. В анкетата Пловдив и Велико Търново имат еднакъв брой точки.
4. Какъв проблем според проучването има в Бургас?
г. броят на кражбите на автомобили
5. Какво означава съкратената дума в словосъчетанието в. „24 часа"?
а.вестник
6. Кажи ми ………… са приятелите ти, за да ти кажа какъв си ти.
г. кои
7. На покрива на училището ……… щъркела са свили гнездо.
в. два
8. Купих си нова книга и бързо …… прочетох.
г. я
9.
в. съчувствие – състрадание
10.
б. прочут – известен
11.
а. виждам – гледам
12.
а. изкачвам – слизам
13.
в. любов – омраза
14.
г. скъп – евтин
15. тежи ми на душата
а. нещо ме измъчва
16. на всяка цена
в. непременно
17.
б. посланници
18.
г. управдание
19.
в. удър
20. В кой ред има пунктуационна грешка?
б. Радвам се да Ви посрещна, скъпи гости в дома си.

