
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – VII клас, 16 юни 2021 година 

 

Вариант 1 

 

ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) 

 

Отговорите на задачите от 1. до 25. включително отбелязвайте в листа за отговори. 

Прочетете текста и коментарите в една социална мрежа, за да изпълните задачите от 1. до 

16. включително. 

Ученикът Максим Иванов и баща му Стефан Иванов прекосиха Атлантическия океан с 

изработената от тях лодка. В средата на юни 2020 г. българите отплаваха от Португалия и след 

115 дни акостираха благополучно на брега на остров Барбадос на 6 октомври същата година. 

Двамата ентусиасти изминаха 4444 морски мили с лодката, изработена от фибростъкло в гаража 

им. 

17-годишният Максим постави световен рекорд за най-млад гребец в света, прекосил 

успешно океан. Когато пътешествието е започнало, той е бил едва на 16 години и 293 дни. 

Лодката „Неверест“ на бащата и сина пък стана първата в света океанска лодка, задвижвана само 

с гребла, която е прекосила Атлантика от изток на запад в сезона на ураганите. С това плаване 

Стефан и Максим реализираха първата океанска гребна експедиция за България.  

В едно свое интервю двамата разказват, че по време на експедицията преодолели четири 

тропически бури и урагана „Теди“. Заради силните вълни, течения и ветрове Максим и Стефан 

прекарали няколко дни на морска котва. Въпреки всички трудности те не изгубили кураж. Всеки 

ден бил изпълнен с неочаквани изпитания, но бащата и синът не се поддали на отчаянието. 

Срещали китове и акули, често ги придружавали летящи риби, веднъж наблизо зърнали косатки. 

По време на плаването спрели само за 10 дни на Канарските острови, за да ремонтират 

автопилотната система и да отстранят течове в складовите помещения.  

Експедицията на Максим и Стефан премина под знака на каузата за стимулиране на 

донорството. Гребците застанаха зад кампанията на Министерството на здравеопазването #ДА! 

ЗА ЖИВОТ!, която има за цел да повиши информираността в обществото за даряването на 

органи. 
 

 

Мариана 

Панчева 

Страхотни сте!  Браво, момчета! Възхищавам Ви се от цялото си сърце! Дано  

да сте разгледали прекрасния Барбадос. Бях там миналата година на екскурзия, 

много е красиво!  #Да!ЗаЖивот! 

 

Орлин  

Стоядинов 

Поздравления! Като моряк и навигатор знам, че е било трудно. Справихте се 

достойно, за което Ви поздравявам. Най-важното е, че не загубихте вяра в 

успеха си. #Да!ЗаЖивот! 

 

Любо 

Мишев 

Благодаря Ви, че подкрепихте достойната и благородна кауза „Да!ЗаЖивот“! 

Тази важна и значима идея дава надежда на много българи! Нека повече хора 

да разберат за стореното от Вас! #Да!ЗаЖивот! 

 

 

Надежда 

Бояджиева 

Браво, смели момчета!!! Прекланям се пред изключителния Ви подвиг! 

Поклон и пред жената, която като майка и съпруга е трябвало да съпреживее 

всички опасности отдалече! За мен тя е герой точно колкото и Вие!!! 

#Да!ЗаЖивот! 

 

 

https://www.zajivot.bg/
https://www.zajivot.bg/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV7CEfwHHgiU5GsUt2pxMKwlLg_wOhqMdN2yLz1J_9-rgbLgFRPQyk0Y3Jc32LTdrX-At2xlmSvJ2P6Pb5UK2Ws0exXsmKi5ZWYOiR7Vd6WC_HV1jcKo7JNRr_Jj2kTq1pWYIHlDBdVeYkDPh4SvJ04Etq56fEfJTif9k66KVtudbs1mtjTg1Y_W_bqRmsXCVY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV7CEfwHHgiU5GsUt2pxMKwlLg_wOhqMdN2yLz1J_9-rgbLgFRPQyk0Y3Jc32LTdrX-At2xlmSvJ2P6Pb5UK2Ws0exXsmKi5ZWYOiR7Vd6WC_HV1jcKo7JNRr_Jj2kTq1pWYIHlDBdVeYkDPh4SvJ04Etq56fEfJTif9k66KVtudbs1mtjTg1Y_W_bqRmsXCVY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXinJfpWEh36Au-wVjxxIfJu2sjiacdlFGDf3fE4wu7QLIJlhhijHfhEgVeE7NgXxIp3XprprfP5JkxD27HSrlfJsGsetJUpwj1yQlSuPZOw-O1LkGAlsULwhu4lzBNQsiUlWm6QK1ZN-t7Jv9aEFvRagDS3fpAQggZYPWZ0huraZWFCzVpOv7U2bYDJzBD5nM&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV7CEfwHHgiU5GsUt2pxMKwlLg_wOhqMdN2yLz1J_9-rgbLgFRPQyk0Y3Jc32LTdrX-At2xlmSvJ2P6Pb5UK2Ws0exXsmKi5ZWYOiR7Vd6WC_HV1jcKo7JNRr_Jj2kTq1pWYIHlDBdVeYkDPh4SvJ04Etq56fEfJTif9k66KVtudbs1mtjTg1Y_W_bqRmsXCVY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV7CEfwHHgiU5GsUt2pxMKwlLg_wOhqMdN2yLz1J_9-rgbLgFRPQyk0Y3Jc32LTdrX-At2xlmSvJ2P6Pb5UK2Ws0exXsmKi5ZWYOiR7Vd6WC_HV1jcKo7JNRr_Jj2kTq1pWYIHlDBdVeYkDPh4SvJ04Etq56fEfJTif9k66KVtudbs1mtjTg1Y_W_bqRmsXCVY&__tn__=R%5d-R
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1. Кога е сезонът на ураганите в Атлантическия океан според текста?  
 

А) януари – март  

Б) април – май 

В) юни – октомври  

Г) ноември – декември  

 

2. Защо в текста възрастта на Максим е посочена по различен начин два пъти – на 16 

години и 17-годишен?  
 

А) Изпитанията в океана са му помогнали да порасне. 

Б) За регистрацията на рекорд има изискване за възраст. 

В) По време на експедицията е навършил 17 години. 

Г) Авторът на текста се колебае за възрастта на младежа. 

 

3. Защо двамата мореплаватели са спрели на Канарските острови според текста? 

 

А) За да разгледат красивите острови. 

Б) За да избегнат бурите и ураганите. 

В) За да си отдъхнат от плаването. 

Г) За да поправят лодката „Неверест“. 

 

4. Коментарите в социалната мрежа: 
 

А) оспорват факти 

Б) отправят предупреждения 

В) опровергават становища 

Г) изразяват мнения  

 

5. Какво е преобладаващото чувство на хората, които в социалната мрежа са коментирали 

експедицията? 
 

А) тревога заради опасностите в Атлантическия океан 

Б) удивление от майсторската направа на лодката „Неверест“ 

В) възхищение от мъжеството и героизма на бащата и сина 

Г) загриженост за съдбата на бащата и сина на остров Барбадос 

 

6. Кое название се повтаря и в текста, и в коментарите в социалната мрежа? 
 

А) на лодката 

Б) на кампанията 

В) на океана 

Г) на урагана 
 

7. С кой израз може да се замени подчертаната част в изречението, без да се промени 

смисълът му? 

Двамата ентусиасти изминаха 4444 морски мили с лодка, изработена от фибростъкло в 

гаража им.  
 

А) която е изработена от фибростъкло  

Б) защото е изработена от фибростъкло  

В) въпреки че е изработена от фибростъкло  

Г) когато е изработена от фибростъкло  
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8. Какво е подчертаното местоимение в изречението? 

Тяхното пътуване съвпада със сезона на ураганите. 
 

А) показателно  
Б) притежателно 

В) обобщително 

Г) относително 

 

9. С коя дума може да се замени подчертаната дума в изречението, без да се промени 

неговият смисъл? 

Експедицията на Максим и Стефан преминава под знака на каузата за стимулиране на 

донорството.  
 

А) насърчаване  

Б) преодоляване 

В) заплащане 

Г) обезкуражаване 

 

Прочетете изречението и изпълнете задачи 10. и 11. 
 

В едно свое интервю двамата разказват, че по време на експедицията преодолели четири 

тропически бури и урагана „Теди“. 

 

10. Какво е по състав изречението? 
 

А) просто изречение  

Б) сложно съчинено  

В) сложно съставно  

Г) сложно смесено 
 

11. С каква част на речта е изразен подлогът двамата? 

А) съществително име 

Б) прилагателно име 

В) числително име 

Г) местоимение 
 

 

Прочетете изречението и изпълнете задачите от 12. до 15. включително. 
 

Срещали китове и акули, често ги придружавали летящи риби, веднъж наблизо зърнали 

косатки. 
 

12. Кое твърдение е вярно за глаголните форми в изречението от текста? 

А) Представят действията като зависещи от волята на автора на текста. 

Б) Представят действията като реални от позицията на очевидец. 

В) Представят действията като възможни при определени условия. 

Г) Представят действия, на които авторът на текста не е бил свидетел.  

 

13. В листа за отговори запишете подчертаната дума в изречението и определете какъв вид 

причастие е тя. 
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14. В листа за отговори запишете САМО наречията, употребени в изречението. 

 

15. В листа за отговори запишете САМО употребените в изречението еднородни части. 

 

16. Разгледайте изображението. В листа за отговори запишете ДВА елемента от 

изображението, които се свързват с информацията от втория абзац на текста. 

 

 
 

17. Препишете текста, като поправите допуснатите 14 (четиринайсет) грешки – 

правописни, пунктуационни и при членуване.  

Дукументален филм разказва за извесния капитан Георги Георгиев. Той е първия българин  

извършил съмотно околосветско плаване с яхта. Преди това, участието му в едно от най екстремните 

състезания по ветрохотство във света е одбелязано като рекорд. За мнозина капитана се превръща в 

символ на необикновенна воля и духовна твърдос. Със свойте успехи той прославя България. 

 

18. В кое произведение героите изпитват носталгия по отечеството? 
 

А) „Българският език“  

Б) „Немили-недраги“  

В) „Косачи“ 

Г) „Серафим“ 

 

19. Кое господин Шопов определя като „тъй наречения земен рай“ в обясненията пред  

любопитните американки в „До Чикаго и назад“? 
 

А) Цариград 

Б) нашата  столица 

В) Розовата долина 

Г) границите на България 

 

20. В кои две творби е представен конфликтът между поробители и поробени? 
 

А) „Една българка“ и „Братчетата на Гаврош“ 

Б) „Серафим“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ 

В) „Заточеници“ и „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ 

Г) „Опълченците на Шипка“ и „На прощаване в 1868 г.“ 
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21. Коя от изброените характеристики се отнася за Бойчо Огнянов от главата „Радини 

вълнения“ („Под игото“)? 
 

А) Младеж на около двайсет години, тънък и висок, за когото срещата с непозната жена в гората 

е единствената възможност да получи помощ.  

Б) Млад идеалист и мечтател, който е изоставил спокойствието и охолството на бащиния си дом, 

за да се присъедини към хъшовете в емиграция. 

В) Сух и слабичък момък, който е оставил хубавата си невеста у дома, за да отиде на печалба в 

далечни краища. 

Г) Млад мъж, който с намесата си спечелва симпатиите на голяма част от присъстващите по 

време на годишен училищен изпит. 
 

22. Със заглавието на коя художествена творба трябва да се допълни твърдението, за да 

бъде то вярно? 

Образът на града като враждебно пространство присъства в „Немили-недраги“ и в …………...  
 

А) „Художник“ 

Б) „Братчетата на Гаврош“ 

В) „Неразделни“ 

Г) „Една българка“ 

 

23. Кое твърдение е вярно? 
 

А) „Стройна Калина“ и „кичест Явор“ са основни образи в художествения свят на Славейковата 

елегия „Неразделни“. 

Б) Лирическите герои в Яворовата ода „Заточеници“ определят себе си като „рушители на гнет 

вековен“ и „служители на дълг синовен“. 

В) Иван Вазов създава баладата „Българският език“ в отговор на разпространилите се клевети за 

грубост и немузикалност на родното слово. 

Г) Срещата на Илийца и калугера във Вазовия разказ „Една българка“ представя сблъсъка между 

човещината и егоизма. 

 

24. В листа за отговори срещу всяка буква в таблицата запишете заглавието на творба, 

изучена в VI или в VII клас, която се свързва със съответното твърдение.  

 

А) Да дадеш последните си пари на някой отчаян човек в нужда, е щедър и благороден жест. 

Б) Общество, в което деца понасят суровите изпитания на нищетата, е несправедливо устроено. 

В) Чрез словото се съхранява историческата памет, то е знак за национална  принадлежност. 

Г) Изобразителното изкуство преобразява света и разкрива красотата и богатството му. 

 

25. В текст от 3 – 4 изречения запишете какво внушават думите на разказвача от ІІ глава 

на Вазовата повест „Немили-недраги“:  

 

Къщята, магазиите, кесиите, сърцата бяха затворени за тях. 
 
 
 
 

 
 



Дидактическа задача: Прочетете текста и напишете подробен преразказ 

от името на неутрален разказвач.  

ЧЕРЕШИ, разказ от Захари Карабашлиев 
 

 Не бях стъпвал в селото на баща ми от петнайсетина години. Това, че 

единайсет от тях съм прекарал в Америка, сигурно ме оправдава. Донякъде. 

Защото винаги, когато се връщах в България, бях зает с много по-забавни 

неща да върша, хора да виждам, някъде да съм... Часовете ми – винаги 

преброени, а селото, така или иначе, няма къде да избяга. Пък какво и да му 

гледам, село като село – добруджански чернозем, старци, ветрове...  

 Този път обаче нямаше как да откажа на майка ми – трябвало да се 

оправят документи, свързани с наследствените ниви и имоти. Леля ми била 

намерила добър купувач за къщата на баба и дядо. Качихме се в старата кола 

на майка ми и тръгнахме, тя бърбори нещо, аз – намусен, карам. Селото се 

намира на двайсетина километра на север от Варна. 

 За разлика от бледите ми спомени, в които основната задача, докато 

шофирам, бе да избягвам дупки в настилката, сега отбелязвам, че пътят е 

почти отличен – колата лети по гладкия асфалт. Началото на лятото е. Полята 

– в зелено и жълто, тук-там яркочервени петна макове, небето синьо, 

облаците перести. Пейзажът е като снимка от лъскав календар, отворен на 

месец юни.  

 От пътя за Добрич отбиваме наляво и караме няколко минути в 

шарената сянка на нещо като тунел от орехови дървета. А ето я и табелата на 

мястото, в което прекарвах ваканциите си.  

 Спираме до парка в центъра на селото – акациеви дървета, тополи и 

люляк – оазис в летните дни на детството ми. Очаквах, че ще е опустошен, 

но съм изненадан, че пейките в парка са здрави, тревата е добре окосена, 

дърветата – поддържани и нито една от новоинсталираните лампи не е 

счупена. Минаваме по мостчето, стигаме до паметника. На пиедестал от поне 

30 метра е изправена скулптура на войник с шинел в цял ръст, гледащ на 

север. Под него са десетките имена на загиналите във войните за национално 

обединение. Чета имената им. Всички до един са по-млади от мен. Навеждам 

се да се разхладя с глътка вода от основата на паметника – от зиналата лъвска 

глава тече чиста добруджанска вода – и сега схващам, че всяка глътка вода от 

това място те кара да направиш един поклон пред общата съдба на тези 

момчета горе. Този паметник, построен през 1937-а, също има история и тя е 

за един печеливш лотариен билет и един кмет, който можел да прибере 

печалбата, но дарил парите за паметник.  

 Качваме се отново на колата и стигаме до това, което бе останало от 

къщата. Отваряме някак портата, влизаме в двора, но див орех, слива и 

храсти правят достъпа до руините невъзможен. Огромното акациево дърво  e 

полуизсъхнало, но все пак е разперило клони над това, което е останало от 

къщата. Покривът е рухнал, външните дувари наполовина са обрасли с 

бурени, бурени, бурени...  

 Измъкнахме се от градината, тръгнахме към кметството, за да 

свършим това, за което бяхме дошли всъщност – да уредим имота за продан. 

За по-пряко минахме през двора на детската градина, в която са ме водили 

някога, сега потънала в тишина и  бурен.  

 Поспрях се пред голямото черешово дърво, натежало от плод, 

дървото, по чиито клони съм се катерил, от чиято корона съм падал. Хващам 

и навеждам един отрупан с плод клон, кимам с глава към майка ми. Тя стои 

отстрани, аз лакомо започвам да късам, да ям с шепи – червени, твърди, 

сладки череши. След малко майка ми казва обезпокоена: 

– Хайде да побързаме, докато има още хора в кметството. 

– Спокойно – казвам, докато се протягам по-нагоре и скубя череши 

с шепи. – За никъде не бързаме. 

– Сега ще излязат в обедна почивка и после я се върнат, я не. Трябва 

да оправим документите. 

– Няма какво да оправяме – казвам.  

– Ама – заеква тя, – нали затова дойдохме, леля ти има утре среща с 

купувача… 

– Няма да има никаква среща – аз изплювам няколко костилки и 

награбвам още череши.  

 Майка, очевидно притеснена, разперва ръце: 

– Как така?  

– Аз ще купя нейния дял – казвам с пълна уста. 

– Ти?! – възкликва майка ми. 

– Аз. 

– Ама нали се кълнеше, че кракът ти повече няма да стъпи тук бе, 

сине! 

– Кога? – Подскачам и докопвам още по-горен клон, още по-отрупан 

с череши.  

– Когато тръгваше за Америка. 

– Толкова ми е бил акълът тогава. – Навеждам клона към нея. – 

Искаш ли от тези тук, по-узрелите? 

 

руини – развалини 

пиедестал – каменна или бетонна основа, върху която се изгражда паметник 

оазис – (преносно) тихо и спокойно място  



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – VII клас, 16 юни 2021 година 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ 

ВАРИАНТ 1 
 

Задача Верен отговор Точки 

1.  В 1 

2.  В 2 

3.  Г 2 

4.  Г 2 

5.  В 2 

6.  Б 2 

7.  А 2 

8.  Б 1 

9.  А 1 

10.  В 2 

11.  В 2 

12.  Г   2 

13.  сегашно деятелно (причастие) 2 

14.  често, веднъж, наблизо 3 

15.  китове, акули / китове и акули 2 

16.  • името / наименованието на лодката / „Неверест“ 

• гребло / гребла 

2 

17.  Документален филм разказва за известния капитан Георги Георгиев. Той е 

първият българин, извършил самотно околосветско плаване с яхта. Преди 

това участието му в едно от най-екстремните състезания по ветроходство в 

света е отбелязано като рекорд. За мнозина капитанът се превръща в символ 

на необикновена воля  и духовна твърдост. Със своите успехи той прославя 

България. 

14 

18.  Б 2 

19.  В 2 

20.  Г 1 

21.  Г 2 

22.  Б 2 

23.  Г 2 

24.  А) „Серафим“                                                                        

Б) „Братчетата на Гаврош“ 

В) „Българският език“                                                                 

Г) „Художник“ 

4 

25.  Примерни насоки за размисъл:  

• нелеката съдба на българските емигранти 

• отношението на румънското общество към хъшовете 

• отхвърляне и презрение 

• неразбиране и липса на съпричастност към хъшовете 

 

6 

общо 65 

 


