
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. 

 

Васил Левски е национален герой. Роден е в град Карлово. Останал рано сирак и 

по настояване на вуйчо си се замонашва под името Игнатий. Ала черното расо не 

подхождало на будния младеж и той решил да посвети живота си на Отечеството. През 

1862 г. заминал за Сърбия, където се включил в Първата българска легия на Георги 

Раковски. Там получил името Левски. През 1867 г. станал знаменосец в четата на 

Панайот Хитов. Личният му опит го убедил, че свободата може да се извоюва само чрез 

всеобщо въстание.  

От 1869 г. до 1871 г. обиколил Плевен, Ловеч, Търново, 

Пловдив и много други градове и села, където създал мрежа от 

революционни комитети, обединени в единна Вътрешна 

революционна организация.  

Неговата мечта била за чиста и свята република, в която 

всички да имат равни права, независимо от етническата и 

религиозната си принадлежност. Народът нарекъл Левски 

Апостол на свободата, защото проповядвал истинска народна 

свобода – политическа и социална, свобода на личността, словото 

и печата, равноправие между хората.   

През 1872 г. османската власт влязла в дирите на 

Апостола и го заловила край Ловеч. Левски бил осъден на смърт и обесен на 18 

февруари 1873 г. край София. България загубила най-достойния си син, но неговите 

усилия не останали напразни – комитетската мрежа станала основа на бъдещето 

въстание. 

 

1. Кой е родният град на Васил Левски? 

А) Карлово 

Б) Търново  

В) Ловеч 

Г) София 

 

2. Кога е роден Васил Левски? 

А) през 1837 г. 

Б) през 1862 г. 

В) през 1871 г. 

Г) през 1873 г. 

 
(1837 – 1873) 



 

3. Кое твърдение е вярно според текста? 
А) Игнатий е светското име на Васил Левски.  

Б) Левски е знаменосец в Първата българска легия.  

В) Левски създава Вътрешна революционна организация. 

Г) Васил Левски е обесен край град Ловеч. 

 

4. Коя дума е правилна за смисъла на твърдението според текста?  Левски 

изповядва идеята за чиста и свята …………………... . 

А) религия 

Б) революция 

В) организация 

Г) република 

 

5. С какво значение е употребен подчертаният израз в последния абзац на текста 

влизам в дирите? 

А) успявам да събера данни за някого, когото преследвам 

Б) научавам къде се намира човека, когото обичам  

В) доверявам се на някого, когото много уважавам 

Г) започвам да говоря с някого, когото добре познавам 
 

С коя дума може да се попълни празното място в изречението (задачи 6 - 8)? 
 

6. Кажи ми …………. се е случило на излета в планината. 

А) какъв 

Б) каква  

В) какво 

Г) какви 
 

7. Футболният отбор се класира на ……… място в първенството. 

А) трети 

Б) трета 

В) трето 

Г) трима 

 

8. Обадих се на Георги и …… помолих за услуга. 

А) му 

Б) ти 

В) го  

Г) я 
 

В кой ред думите имат близки значения (задачи 9 -11)? 

9. 
А) мъчение – мълчание 

Б) разлика – прилика 

В) забавление – развлечение   

Г) права – задължения 

 

10. 

А) спортен – спорен 

Б) приятелски – другарски 

В) мързелив – работлив 

Г) градски – селски 



11.  

А) чувам – слушам  

Б) мълча – говоря 

В) сглобя – разглобя 

Г) слизам – изкачвам 
 

В кой ред думите са с противоположни значения (задачи 12 – 14)? 

12. 
А) изградя – разруша 

Б) изгоня – догоня 

В) видя – гледам 

Г) празнувам – пазарувам 
 

13. 

А) обич – любов    

Б) страх – уплаха 

В) радост – тъга  

Г) избор – извор 
 

14. 

А) добър – човечен 

Б) досаден – отегчителен 

В) изгорен – изграден 

Г) висок – нисък  

 

Какво означават изразите (задачи 15 - 16)? 
15. пускам котва 

А) оставам да живея за дълго време някъде 

Б) започвам да пътувам в екзотични страни 

В) продължавам да работя на плавателен съд  

Г) извършвам ремонт на повреден механизъм 
 

16. от време на време 

А) никога 

Б) винаги 

В) понякога 

Г) често 
 

В кой ред има грешка (задачи 17 – 19)? 

17. 
А) сутрешен  

Б) медецински 

В) тенисист 

Г) инженер 
 

18. 

А) удобство 

Б) утвърдя 

В) убежище 

Г) удобрение 
 

 

 

 



 

19. 

А) въоръжени 

Б) отпадъчни 

В) даначни 

Г) замразени 
 

20. В кой ред има пунктуационна грешка? 

А) Макар че пристигнах преди часове, вече успях да разгледам града. 

Б) Вече успях да разгледам града макар, че пристигнах преди часове.  

В) Вече успях да разгледам града, макар че пристигнах преди часове. 

Г) Пристигнах преди часове и вече успях да разгледам града. 



ОТГОВОРИ: 

1. Кой е родният град на Васил Левски? 

а. Карлово 

 

2. Кога е роден Васил Левски? 

а. през 1837 г. 

 

3. Кое твърдение е вярно според текста? 

в. Левски създава Вътрешна революционна организация. 

 

4. Коя дума е правилна за смисъла на твърдението според текста?  Левски изповядва идеята за чиста и свята 

…………………... . 

г. република 

 

5. С какво значение е употребен подчертаният израз в последния абзац на текста влизам в дирите? 

а.успявам да събера данни за някого, когото преследвам 

 

С коя дума може да се попълни празното място в изречението (задачи 6 - 8)? 

 

6. Кажи ми …………. се е случило на излета в планината. 

в. какво 

 

7. Футболният отбор се класира на ……… място в първенството. 

в. трето 

 

8. Обадих се на Георги и …… помолих за услуга. 

в. го  

 

9. 

в. забавление – развлечение   

 

10. 

б. приятелски – другарски 

 

11.  

а. чувам – слушам  

 

12. 

а. изградя – разруша 

 

13. 

в. радост – тъга  

 

14. 

г. висок – нисък  

 

15. пускам котва 

а. оставам да живея за дълго време някъде 

 

16. от време на време 

в. понякога 

 

17. 

б. медецински 

 

18. 

г. удобрение 

 

19. 

в. даначни 

 

20. В кой ред има пунктуационна грешка? 

б. Вече успях да разгледам града макар, че пристигнах преди часове. 


