
 
НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ 

„СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ” 

 
 

Примерен вариант на приемен изпит 

(прогимназиален етап) 

 

Ι. Историческо познание и географска ориентация 
1. задача  

Кога е възстановена българската държава? 

А) 1878 г. 

Б) 1885 г.  

В) 1908 г. 

 

 

2. задача  

Кой според Търновската конституция обсъжда и приема законите в 

Княжество България? 

А) българският владетел 

Б) Народното събрание 

В) Министерският съвет 

 

 

3. задача  

При кой български владетел е извършено съединението на Източна 

Румелия с Княжество България? 

А) Фердинанд I 

Б) Александър I Батенберг 

В) Борис III 

 

 

4. задача  

Коя държава НЕ участва в Балканския съюз? 

А) Гърция 

Б) Сърбия 

В) Румъния  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. задача  

Разгледайте изображенията и запишете с коя епоха от нашата история ги 

свързвате. 

 

А) _________________ Б) ____________________  В) ______________________  

 

Прочетете текста и изпълнете задачи 6 -9  

 

„Духовенството посрещна княза пред църквата „Свети Четиридесет 

мъченици“ в Търново. Когато литургията приключи, князът извади от джоба 

си манифеста и започна да чете. Когато прочете изречението... „обявявам 

независимо българското царство“, църквата екна от викове „ура“. Народът 

поде на двора, след него войската и цялата долина екна в продължително 

„ура“. Председателят на Народното събрание и премиерът поднесоха на княза 

титлата „цар на България“. Царят развълнуван благодари и каза, че е гордост 

да носи тази титла.“  

По дневника на Никола Мушанов, министър на народното просвещение 

(образованието) 

 

6. задача  

Кое събитие е описано в текста? 

А) Обявяване на Независимостта на България 

Б) Обявяването на началото на Балканската война 

В) Обявяването на съединението на Източна Румелия с Княжество България 

 

7. задача  

Кой български владетел прочита манифеста 

А) Александър I Батенберг 

Б) Фердинанд I 

В) Борис III 

 

8. задача  

Кой поднася на българския владетел титлата „цар“? 

А) присъстващите военни 

Б) българските политици 

В) жителите на Търново 



9. задача  

Какво е значението на това събитие за България? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Проучете картата изпълнете задачи 10 -13  

 

 

10. задача  

До коя природна област се простира на изток Старопланинската област? 

А) Черноморското крайбрежие 

Б) Дунавската равнина 

В) Преходна област 

 

11. задача  

Край кой град е построен язовир Огоста? 

А) Враца 

Б) Монтана 

В) Габрово 

 

12. задача  

Кои реки извират от Старопланинската област? 

А) Янтра, Вит и Осъм 

Б) Марица, Искър и Ерма 

В) Струма, Места и Арда 

 



13. задача  

Кой град от Старопланинската област е описан в текста? 

Той е разположен на трите хълмове Царевец, Трапезица и Света гора, край 

които се вие р. Янтра. Освен останките от старата българска столица, 

посетителят може да разгледа и Самоводската чаршия – тясна, калдъръмена 

уличка със запазените работилници на различни майстори. 

А) Стара Загора 

Б) Велико Търново 

В) Монтана 

 

 

II. Езикови и литературни компетентности 
 

14. задача  

Решете кръстословицата 

 

ХОРИЗОНТАЛНО 

1. Формата на глагола играя в 

сег.вр., 3 л. ед.ч.. 4. Изречение, с 

което се изказва народна мъдрост. 6. 

Думата, която е употребена в 

преносно значение в изречението На 

Ники му сече умът. 

 

ВЕРТИКАЛНО 

2. Антоним на думата красив. 3. 

Разговор между двама герои в 

художествено произведение. 5. 

Лично местоимение 

 

 

Прочетете текста и изпълнете задачи 15 -20  

„Ян Бибиян беше станал весел, жизнерадостен, почиташе всички и се 

отнасяше много любезно както с познати, така и с непознати. Скоро всички 

жители на града го обикнаха и почнаха да го сочат за пример. Ян Бибиян 

спечели много приятели между връстниците си и им стана нещо като 

главатар. 

Най-добрият приятел на Ян Бибиян беше Калчо. Той също беше пораснал 

и работеше в грънчарницата на баща си. Той не дружеше много с другите 

момчета. Дори ги избягваше. Затова пък много обичаше да излизат двамата с 

Ян Бибиян. Там някъде в околностите на града, да седнат на някоя поляна под 

сянката на някое дърво и да си приказват. Там Ян Бибиян надълго и нашироко 

му разправяше за приключенията, които бе преживял.“ 

    Из „Ян Бибиян на Луната“, Елин Пелин 
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15. задача  
Каква част на речта е сложната дума, която е употребена в първото изречение от 

текста?  

А) прилагателно име 

Б) съществително име 

В) глагол 

 

16. задача  
С коя дума се проверява правописът на думата грънчарницата?  

А) гърне 

Б) грънци 

В) грънчар 

 

17. задача  
Коя дума е подлог в изречението „Най-добрият приятел на Ян Бибиян беше 

Калчо.“? 

А) приятел 

Б) Ян Бибиян 

В) Калчо 

 

18. задача  
Кое глаголно време се използва в текста? 

А) сегашно време 

Б) минало време 

В) бъдеще време 

 

19. задача  
Защо всички жители на града дават Ян Бибиян за пример? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

20. задача  
Какво обичат да правят заедно двамата приятели? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 


