
Материали по български език и литература, предназначени за 8 В клас 

22.06 – 26.06. 2020 г. 

Изпращайте задачите до 26. 06. 2020 г. на e-mail: mimka_r@yahoo.com 

 

ЗАДАЧИ ЗА ГОДИШЕН ПРЕГОВОР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

1. Кое не е вярно за книжовния език? 

А) Употребата му се подчинява на езикови правила. 

Б) Оприличава се с обработеност на езиковите средства. 

В) Спазването на книжовните езикови норми е препоръчително. 

Г) В конкретни условия на общуване се проявяват стиловите му разновидности. 

 

2. Кое твърдение не се отнася до художествения стил? 

А) Характерна черта на художествения стил е образността. 

Б) В текстовете на художествения стил се използват само експресивни думи и изрази. 

В) Чрез художествения текст се предава отношение към предмета на общуване. 

Г) Признаци на този стил притежават романите, разказите, стихотворенията. 

 

3. Фразеологичното словосъчетание късам си косите означава: 

А) нервен съм 

Б) агресивен съм 

В) разкайвам се 

Г) подстригвам се 

 

Прочетете текста и изпълнете задачи 4. – 6. 

 Пещерата Дяволското гърло е образувана вследствие на пропадане на земни 

пластове. Основната ѝ част е заета от зала, в която е разположен най-високият подземен 

полуостров на Балканите (42 м). 

 

4. Глаголите в текста са: 

А) в сег. вр. страд. залог 

Б) в сег. вр. деят. залог 

В) в мин. св. вр. деят. залог 

Г) в мин. неопр. вр. страд. Залог 

 

5. Какви са по състав изреченията в текста? 

А) Първото изречение е просто, а второто е сложно. 

Б) Двете изречения са прости. 

В) Първото изречение е сложно, второто – просто. 

Г) Двете изречения са сложни. 

 

6. С кой израз може да се замени изразът от текста вследствие на, без да се промени смисълът 

на изречението? 

А) след 

Б) благодарение на 

mailto:mimka_r@yahoo.com


В) като резултат от 

Г) защото 

 

7. В кой ред глаголната форма е в залог, различен от залога на другите изречения? 

А) Масата е направена от висококачествени материали. 

Б) Младежът бе помолен да напусне. 

В) Влакът за Пловдив беше заминал. 

Г) Сокът се приготвя от пресни плодове. 

 

8. В кой ред глаголите са от свършен вид и са образувани с наставка? 

А) виждам, показвам 

Б) помисля, изведа 

В) тръгна, викна 

Г) повтарям, покажа 

 

9. В кой ред има грешка? 

А) Ученикът беше извикан от учителя. 

Б) Вчера беше отворен първия тунел през планината. 

В) Пътят беше маркиран с табели. 

Г) Направен е първият голям трансфер за сезона. 

 

10. Какъв е видът на подчиненото изречение в изречението: Който пристигне пръв, ще бъде 

награден. 

А) подчинено допълнително изречение  

Б) подчинено подложно изречение 

В) подчинено обстоятелствено изречение 

Г) подчинено определително изречение 

 

11. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 

А) Надеждата, че ще стигна върха, ме крепеше по пътя нагоре. 

Б) Съмнявам се, че ще постъпим правилно. 

В) Да можех, бих заминал с приятелите. 

Г) Аз вярвам, в това че мога да успея. 


