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Тест 4
Прочетете двата текста (А и Б) и отговорете на въпросите към тях (1-4 въпрос):

Текст А
Едно от най-величествените чудеса на света и център на митологията на индианците паюте и навахо

- удивителен мост от розов пясъчник, се извива като вкаменена дъга над скалистата равнинна южна част на
щата Юта.

Индианците паюте и навахо от южните части на Юта разказвали истории за легендарната „каменна
дъга", но точното местоположение на арката, повтаряща по форма и цвят дъгата, е било известно само на
малцина от тях. Заинтригувани от слуховете за смайващата гледка недалеч от планината Навахо, през 1909г.
трима мъже потеглят на коне през скалистата пустош и криволичещите каньони с надеждата да открият този
забележителен феномен. Водени от двама индианци, те минават през най-негостоприемните части на
Съединените щати, преди най-накрая да открият прочутата дъговидна арка.

Гледката, която ги посрещнала, наистина била изумителна. Арката наподобявала дъга не само по
форма, но и по цвят. Под ясното светло небе естествено розовият камък изглеждал тъмнолилав, а лъчите на
слънцето в късния следобед го украсявали с кафяви и червеникавокафяви ивици.
Текст Б

Изящният 94-метров мост от пясъчник е най-голямото и съвършено скално образувание. То се
простира над каньон с ширина 85м (почти 4 тенис корта, поставени един до друг). Разстоянието от 88м
между основата и горната част на арката надминава височината на Колоната на адмирал Нелсън в Лондон с
32м. Скалата е дебела 13 и широка 10метра - достатъчно, за да побере две улични платна. Небивалите
размери и великолепие на „дъгата" карат американския президент Теодор Рузвелт да я обяви за най-голямото
природно чудо на света.
1. Кое твърдение е вярно за връзката между двата текста?
а) и двата текста съдържат една и съща информация;
б) няма връзка между информацията в двата текста;
в) информацията от първия текст допълва информацията от втория текст;
г) информацията от втория текст допълва информацията от първия текст.
2. Кое твърдение е вярно, като се има предвид информацията от двата текста?
а) мостът дъга е най-голямото и съвършено скално образувание с чудодейно великолепие;
б) мостът дъга е обикновена скулптура от камък;
в) мостът дъга не предизвиква възхищение у посетителите;
г) индианците не разказват смайващи истории за моста дъга.
3. Според текст А мостът дъга се намира:
а) в северните части на щата Юта;
б) недалеч от планината Навахо;
в) в най-гостоприемните части на Съединените щати;
г) няма точно посочено местонахождение.
4. Текст Б говори, че мостът дъга:
а) е построен от човешка ръка;
б) е висок около 150 метра;
в) е изящен 94-метров пясъчен мост, сътворен от природата;
г) не надвишава височината на Колоната на адмирал Нелсън в Лондон.
5. В кое изречение има граматическа грешка?
а) На кого от тях би имал доверие?
б) От никого не искам съвет.
в) За всекиго от присъстващите тя беше предвидила екземпляр от книгата си.
г) На всекиго от жребците бе извършен обстоен преглед преди състезанието.
6. На кой ред най-точно е предадено значението на фразеологизма: „Гладна кокошка просо сънува"!
а) в глада сме равни;
б) сънищата са пророчески;
в) всеки мечтае за нещо, което му липсва;
г) гладният не спи спокойно.
7. В изречението е употребен глагол в свършен вид. Извадете и отбележете срещу него формата му за
несвършен вид!
Дядо Ралчо впрегна двата си стари вола, които до този момент кротичко пасяха на завет до оградата.
8. В кое словосъчетание е допусната правописна грешка?
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а) преки пътеки;
б) голями резултати;
в) железни обкови;
г) бели завеси.
9. На кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
а) праздник, гозба, местност;
б) честност, сърдце, безнадеждност;
в) заместник, бездна, мощта;
г) овощка, пустощта, вестник.
10. В кое изречение НЯМА еднородни части?
а) Веселихме се, пяхме, танцувахме на празника.
б) Ива, Галя и Рая пътуваха всеки ден до училището заедно.
в) Малкият Викторио получи много подаръци за Коледа - цигулка, колело, компютър.
г) Ивайло се чувстваше след болестта силен и здрав.
11. В кое изречение е употребена глаголна форма в условно наклонение?
а) Тя намери изгубената си тетрадка.
б) Хралупата би й послужила за скривалище.
в) Оказа се, че нямам средства да купя подарък.
г) На стръмния склон се показа човек.
12. Определете вида на подчиненото изречение в състава на сложното съставно изречение!
Казах им да дойдат по-късно.
а) просто едносъставно, разширено;
б) сложно съставно с подчинено допълнително;
в) сложно съставно с подчинено подложно;
г) сложно съставно с подчинено обстоятелствено.
13. Македонски преминава замръзналия Дунав с мисията да:
а) се срещне с баба Тонка;
б) се спаси от влашките власти;
в) избяга от глада и мизерията във Влашко;
г) занесе комитетско писмо на Васил Левски - Апостола на свободата.
14. Основната идея на дадена художествена творба е:
а) речта на героите;
б) авторовата мисъл, изразена в нея;
в) перипетиите на сюжетното развитие;
г) композиционният похват.
15. В поемата „На прощаване в 1868 г." черният цвят е:
а) елемент от изображението на обстановката;
б) метафоричен знак за робското страдание на народа;
в) цветът на родната земя;
г) символ на отчаянието.
16. Изразното средство, използвано в стиховете: „Кажи им, майко, да помнят,/ да помнят, мене да
търсят... ", е:
а) анафора;
б) епифора;
в) краесловно повторение;
г) етимологична фигура.
17. Оптимизмът на лирическия герой от поемата „На прощаване в 1868 г." за израстването на
народното самосъзнание е закодиран в двойката изрази:
а) „дето ще кажат за мене" - „да каже нявга народът";
б) „че станах азе хайдутин" - „умря сиромах за правда";
в) „черни чернеят за мене" - „късайте бръшлян и здравец";
г) „и дето срещнат душманин" - „послушай моята песен юнашка".
18. В повестта „Немили-недраги" Вазов е изобразил себе си в образа на:
а) Странджата;
б) Бръчков;
в) Македонски;
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г) Хаджият.
ВЪПРОСИ С ОТВОРЕН ОТГОВОР:
19. Свържете фразеологичните словосъчетания с техните смислови значения!
а) навирил нос 1. готов съм за работа
б) на линия съм 2. измина много време
в) наляво надясно 3. държи се високомерно
г) колко вода изтече 4. колебая се за нещо
20. Преобразувайте пряката реч в непряка, като спазите пунктуационните норми и запазите
глаголното време!
Усмихнал се вятърът и рекъл:
-Добре правиш, че пазиш и си дириш с труд придобитото имане.

(Народна приказка)

21. Запишете вида на подчиненото изречение!
Когато разумът спи, се раждат чудовища.

22. Препишете текста и редактирайте правописните, пунктуационните и грешките при членуване!
Имаш голями пропуски във освояването на учебният материял по лексикология. Речника ти е беден. Трабвъ
да побързъш да наваксъш пропуснатуто за да вървиш напред. Чети повече Няма време!

23. Допълнете стиха от „На прощаване в 1868 г.":
и на глас тичам................................./ срещу.....................................си безверни.
24. Македонски е различен от Странджата, защото е:
а) патриот;
б) готов за саможертва;
в) склонен към авантюризъм;
г) хъш-мъченик.
25.Изразете в 2-3 изречения смисъла на израза: „черни чернеят за мене... “!




