
 

 

 

 

ПРИМЕРЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 ЗА 5 КЛАС В НГДЕК 

 

 

Компонент І. 

 

Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка. 
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НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ 

„СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ” 
град София, обл. София-град, общ. Столична, район Връбница, 

 кв. Модерно предградие, ул. „Баба“ № 16 

www.ngdek.com; e-mail: ngdek.bg@gmail.com; тел.: +359 2 827 7358 
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Езикови задачи с избираем отговор 

 

1. Коя от изброените думи е многозначна? 

А) цвете 

Б) дом 

В) мишка 

 

2. В кое от изреченията котката е подлог? 

А) Ангел ритна котката без да иска. 

Б) Котката избяга бързо през вратата. 

В) Високите треви скриха котката от погледа ми. 

 

3. Кое изречение е съобщително? 

А) В колко часа тръгва влакът за Перник? 

Б) Олеле, колко много хора има тук! 

В) Влакът заминава от първи коловоз. 

 

4. В кое изречение глаголите са употребени в преносно значение? 

А) Детето се усмихна и прегърна майка си. 

Б) Винаги се усмихвам, когато видя моето братче. 

В)  Кокичето погледна слънцето и му се усмихна. 

 

5. Коя дума е антоним на гладен? 

А) жаден 

Б) сит 

В) лаком 

 

6. В кое време е глаголът четеше? 

А) Бъдеще време 

Б) Сегашно време 

В) Минало време 



 

 

 

7. Кое изречение е просто? 

А) Щом звънецът иззвъня, училищният двор се изпълни с деца. 

Б) Заекът се стресна от шума на счупеното клонче и побягна. 

В) През деня зимната пързалка се огласяше от весел детски смях. 

 

8. В кой ред всички думи са от мъжки род? 

А) езеро, мастило, куче 

Б) знаме, язовир, дърво 

В) компютър, учебник, дом 

 

9. На кой ред всички думи са написани правилно? 

А) сватба, сграда, зборник 

Б) здание, обувка, обучение 

В) нощ, вастание, съд 

 

10. В кой ред всички думи са сложни? 

А) водомер, водопад, риболов 

Б) обувалка, сладолед, столова 

В) колона, остроумен, триглав 

  



 

 

 

Компонент ІІ. 

 

Текст и задачи за четене с разбиране към него 

 

 Прочети внимателно текста и отговори на въпросите към него. 

 

Преди повече от 3000 години гърците и троянците водели дълга и ожесточена 

война. Цели десет години гръцката армия обсаждала Троя. Здравата крепостна 

стена около града спирала гърците и им пречела да влязат. 

През тези години се водели многобройни битки. Гръцките войници правели всичко 

възможно да разбият стената, но не успели. Мъчели се да я прескочат, но троянците 

винаги ги отблъсквали. Троянската армия била съставена от силни воини и гърците 

не успявали да ги побеждават вески път. 

 Тогава гърците намислили една хитрост. Започнали да строят огромен кон от 

дърво. 

Като видели това, троянците останали озадачени. Още повече се учудили, когато 

гръцката войска изчезнала. Под градските порти останал само дървен кон. 

Троянците излезли да го разгледат. Красивият дървен кон им харесал, затова го 

вкарали през портите на града. Помислили, че войната е свършила, щом гърците са 

си тръгнали и хвърлили мечовете и копията си. Започнали да пеят и танцуват около 

коня. 

Накрая троянците заспали. Тогава гърците осъществили хитрия си замисъл. 

Гръцките войници се били скрили в кухия дървен кон. Същата нощ изскочили 

навън и отворили вратите на Троя за останалите гръцки войници. Гърците 

изненадали троянците напълно неподготвени и завладели Троя. 

 

1. Какво заглавие бихте поставили на     

текста?....................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

2. Колко години продължава Троянската война? 

А) 10 

Б) 12 

В) 1 

 

3. От какво гърците построили своя кон? 

А) метал 

Б) камък 

В) дърво 



 

 

4. Какво е значението на думата ОЗАДАЧЕН в текста? 

А) учуден 

Б) развеселен 

В) разгневен 

 

5. Защо гърците дълго време не успели да завладеят Троя? Запиши две причини. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

6. Защо троянците допуснали гръцкия кон зад крепостните си стени? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

7. Защо гърците успели да превземат Троя? (отговори като запишеш цитат от 

текста) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

8. Кое е основното качество на гръцката 

армия?....................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

9. Според теб кое е по-важно – да бъдеш силен или да бъдеш 

изобретателен?......................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

10. Според теб какво е значението на израза „троянски кон“, който се използва и до 

днес?.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

  



 

 

Компонент ІІІ. 

 

 

Задача с творчески характер 

 

Съставете текст (до 10 изречения) по показаните картинки, като си помагате с 

опорните думи. 

 

1.  

2. 3.  
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Опорни думи: 

тигърчето Даниел, семейство, 

нов член, раждане, бебе, брат и 

сестра, щастие, игри 
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Текст за диктовка 

 

 Щъркелите всички бяха с червени египетски кокили. Есенно време те отиват в Египет, 

купуват си оттам кокили и се връщат по нашите места. Щъркелите живеят по комините на 

сградите, цял ден кихат от дима, а като огладнеят, вземат кокилите и отиват в блатата. За да не 

си мокрят краката, те се качват на кокилите, газят наред по блатата и гълтат пъпчиви жаби. 

Нашият врабец обикаля край тях, поразпитва ги небрежно, те му отговарят, а надвечер си 

прибраха мокрите кокили и ги отнесоха да ги сушат върху комините. Врабецът тръгна да се 

прибира и той, като подскачаше на един крак и си подсвиркваше небрежно с уста. На нас каза, 

че не одобрява пешеходството на щъркелите.  

 


