ПОДГОТОВКА
ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС
I СЕМЕСТЪР, 2019/2020
І. ТЕСТ (40 т.) Заградете с кръгче верния отговор:
1. а) Моля, дайте ми две сандвичи.
б) Моля, дайте ми два сандвича.
в) Моля, дайте ми два сандвичи.

13. а) Често мисля моите приятели.
б) Често мисля към моите приятели.
в) Често мисля за моите приятели.

2. а) Харесвам тихи малки градове.
б) Харесвам тихи малки гради.
в) Харесвам тихи малки града.

14. а) Оставям книгите си в масата.
б) Оставям книгите си при масата.
в) Оставям книгите си на масата.

3. а) Тази песен е много хубава.
б) Този песен е много хубав.
в) Това песен е много хубаво.

15. а) Мария не го болят зъбите.
б) На Мария не му болят зъбите.
в) Мария не я болят зъбите.

4. а) Чинии са на масата.
б) Чиниите са на маса.
в) Чиниите са на масата.

16. а) Днес Мартин няма да дойде на
лекции, защото е лошо.
б) Днес Мартин няма да дойде на
лекции, защото лошо му е.
в) Днес Мартин няма да дойде на
лекции, защото му е лошо.

5. а) Купих си бяла лятна сако.
б) Купих си бяло лятно сако.
в) Купих си бяло летно сако.
6. а) Обичам хубавът глас на тази певица.
б) Обичам хубавия глас на тази певицата.
в) Обичам хубавия глас на тази певица.

17. а) На него й е било неудобно.
б) Било му е неудобно.
в) Неудобно е му било.

7. а) Сложете голямата бяла покривка.
б) Сложете голямата бялата покривка.
в) Сложете голямата бяла покривката.

18. а) Деца, облечите си новите дрехи!
б) Деца, облечи си новите дрехи!
в) Деца, облечете си новите дрехи!

8. а) Аз съм роден на втория май.
б) Аз съм роден на втори май.
в) Аз съм роден на две май.

19. а) Мамо, не отиди, опасно е!
б) Мамо, не отивай, опасно е!
в) Мамо, не иди, опасно е!

9. а) Тя е най-малката от двамата сестри.
б) Тя е най-малката от две сестри.
в) Тя е най-малката от двете сестри.

20. а) Не давай кръв, ако си болен!
б) Не дай кръв, ако си болен!
в) Не дайте кръв, ако си болен!

10. а) Автобусът тръгва в София.
б) Автобусът тръгва през София.
в) Автобусът тръгва към София.
11. а) Връщам се от института.
б) Връщам се за института.
в) Връщам се по института.
12. а) Слизам около спирката пред
пощата.
б) Слизам на спирката пред пощата.
в) Слизам в спирката пред пощата.

21. а) Обичам да чета и често си купувам
нови книги.
б) Обичам да чета и често си купя
нови книги.
в) Обичам да чета и често си купих
нови книги.
22. а) Винаги трябва да дойдеш навреме.
б) Винаги трябва да идваш навреме.
в) Винаги трябва да дойдох навреме.
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23. а) Родителите не могат да пазят
децата си цял живот.
б) Родителите не можаха да пазят
децата си цял живот.
в) Родителите не можат да пазят
децата си цял живот.

33. а) Баща ми се събужда, отива в
банята, се мие и се бръсне.
б) Баща ми се събужда, отива в
банята, мие се и се бръсне.
в) Баща ми се събужда, отива в
банята, мие се и бръсне се.

24. а) Никога не закъснявам.
б) Никога закъснявам.
в) Никога не закъснея.

34. а) Преди хранене хората се мият
ръцете.
б) Преди хранене хората си мият
ръцете.
в) Преди да се нахранят, хората мият
се ръцете.

25. а) Искам да се разхождам дълго.
б) Искам да разхождам дълго.
в) Искам да се разходя дълго.
26. а) След като влизам в аудиторията,
поздравя.
б) След като вляза в аудиторията,
поздравявам.
в) След като вляза в аудиторията,
поздравя.
27. а) Детето не знае как да се върне
обратно вкъщи.
б) Детето не знае как да се връща
обратно вкъщи.
в) Детето не знае как да върне
обратно вкъщи.
28. а) Дай ми лист! Започвам да напиша.
б) Дай ми лист! Започна да пиша.
в) Дай ми лист! Започвам да пиша.
29. а) Щом отворя учебника, ми става зле.
б) Щом отворя учебника, ми стана зле.
в) Щом отварям учебника, става ми зле.
30. а) Боян свършва всичко до край.
б) Боян извършва всичко до край.
в) Боян навършва всичко до край.
31. а) Винаги искам да разговоря с
приятелите си.
б) Винаги искам да се разговарям с
приятелите си.
в) Винаги искам да разговарям с
приятелите си.
32. а) Не обичам да изям студена супа.
б) Не обичам изям студена супа.
в) Не обичам да ям студена супа.

35. а) Събличам си дрехите, а после си
реша косата с четка.
б) Събличам си дрехите, а после се
реша косата с четка.
в) Събличам си дрехите, а после
реша си косата с четка.
36. а) Невена и Станислав танцуват,
а ние ги гледаме.
б) Невена и Станислав танцуват,
а ние танцуваме.
в) Невена и Станислав танцуват
и ние ги гледаме.
37. а) Той е лекар и тя е зъболекарка.
б) Той е лекар, а тя е лекарка.
в) Той е лекар, а тя е зъболекарка.
38. а) Тази сграда е голяма,
а онази – ниска.
б) Тази сграда е голяма,
а онази – дълбока.
в) Тази сграда е голяма,
а онази – малка.
39. а) Този филм е нов,
а онзи – съвременен.
б) Този филм е нов, а онзи – млад.
в) Този филм е нов, а онзи – стар.
40. а) Това дете е хубаво, а онова – лошо.
б) Това дете е хубаво, а онова –
красиво.
в) Това дете е хубаво, а онова –
грозно.
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ІІ. ДИКТОВКА
ІII. ТРАНСФОРМИРАЙТЕ ТЕКСТА В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ (10 т.)
Господин Георгиев всеки ден става в 7 часа и тръгва за работа. В 7.30 влиза в
кабинета си. Запалва цигара, проверява задачите си за деня и се обажда на
секретарката си. В неделя той не бърза за никъде, лежи в леглото до късно, чете
вестници, гледа телевизия.
Утре …………………………………………………………………………………………….
IV. ТРАНСФОРМИРАЙТЕ ТЕКСТА В МИНАЛО СВЪРШЕНО ВРЕМЕ (10 т.)
Днес е събота. Георги спи до късно, после говори с приятели по телефона. Разбират
се да отидат на дискотека. Вечерта се срещат в центъра и тръгват пеш през градината.
Георги чувства чистия въздух в гърдите си. Иска да пее. Прегръща приятелката си и
започва да танцува.
Вчера ....................................................................................................................
V. ТРАНСФОРМИРАЙТЕ ТЕКСТА В МИНАЛО НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ (10 т.)
Калина влиза в банята да вземе душ, после се реши, гримира се и си облича найхубавата рокля. След това си слага парфюм, обува си новите обувки и вика такси.
Излиза от апартамента и се качва в таксито.
Какво е направила Калина? ............................................................................................
VІ. ТРАНСФОРМИРАЙТЕ ДЕЯТЕЛНИТЕ ФОРМИ В СТРАДАТЕЛНИ (10 т.)
1. Студентите взеха изпитите.
2. Старата жена слиза бавно по стълбите.
3. Четиримата приятели купиха продуктите от магазина.
4. Продавачът отвори магазина.
5. Боян получи подаръци.
6. Те си купиха хладилник и телевизор
7. Чух интересна новина по радиото тази сутрин.
8. Не сте донесли бележка за отсъствията.
9. Заразиха се от мене.
10. Петър влиза в стаята.
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VІІ. ПОДЧЕРТАЙТЕ ПРАВИЛНОТО МЕСТОИМЕНИЕ (10 т.)
1. Тези тетрадки не са (на мене, мой, мои).
2. Не може винаги да имаш всичко, (какво, кое, което) ти трябва.
3. (Кой, какъв, кого) трябва да бъде добрият студент?
4. (Тях ги, тях им, те ги) болят ръцете.
5. (Никой, никои, никого) не познавам в този град.
6. Тези деца (нейна, неини, нейни) ли са?
7. Този апартамент (тяхният, техният, тяхната) ли е?
8. Обичам (всичко, всеки, всички) хора.
9. Погледни тези момичета. Познаваш ли (им, тях, ги)?
10. На (го, му, него) ли ще дадеш тези пари?
11. Блузата ти е много модерна. И аз искам (такава, която, коя) блуза.
12. Това са първите българи, (такива, които, кои) познавам.
VIII. ПОПЪЛНИ С ПОДХОДЯЩИ ДУМИ.


СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА

1. Боли ме стомахът. Аз имам …………………….. в стомаха.
2. За да видиш каква е температурата ти, трябва да я премериш с ……...……………
3. Детето е болно. ………………………..………. на лекаря е настинка.
4. Откога имате тези ……………………………………….?
5. Гади ми се, имам хрема и суха ……..…………………………….
6. Чувствам се зле. Боли ме цялото тяло, нямам …………….…………………..
7. Какви други ………………………………………. имате, господине?
8. Вдигнете ръкава да премеря кръвното ………………………….
9. Боли ме главата. Аз имам ……………………………………
10. Лекарят ми предписа ………………..……. за нос.
11. Много ми е зле. Отивам на …………..……………… при лекаря.
12. Лекарят ми изписа …………………..………….
13. Какви ………………………….…..………. ти предписа лекарят за температурата?
14. Лекарят ми предписа капки за нос, защото имам ……………………………..
15. Елате да Ви преслушам ………………………………………….
16. Пийте редовно ……………………………… за кашлицата.


ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА И ПРИЧАСТИЯ

1. Понеделник и вторник са ................................................ дни.
2. Иван е ........................................ и купува един сандвич.
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3. Ресторантът работи 24 часа, никога не затваря. Този ресторант е ...............................
4. Има много сняг. Децата правят ............................... човек.
5. 1 ноември не е ............................... ден.
6. Събота и неделя са ................................................ дни.
7. Лора е ................................................ и купува една бутилка вода.
8. Къщата е на два етажа. Това е .................................................. къща.
9. 3 март е .................................................. празник на България.
10. През март понякога е топло, а понякога е студено. Времето е ……………………........
11. Температурата на детето е 38.9 º. От вчера то е с ……………..……… температура.
12. Кръвното на дядо е 170/90. От няколко години той има ……………………… кръвно.
13. Гърлото на пациента е …………………………….
14. Кръвната захар на пациента е…………………………..
15. Докторе, от вчера имам ………………. болки в стомаха.
16. Пациентът се оплаква от …………………… кашлица.
17. Състоянието на болния е ………………………………
18. Температурата на детето е 38.9 º. От вчера то е с ……………..……… температура.
19. Кръвното на дядо е 170/90. От няколко години той има ……………………… кръвно.
20. Гърлото на пациента е …………………………….
21. Кръвната захар на пациента е…………………………..
22. Докторе, от вчера имам ………………. болки в стомаха.
23. Пациентът се оплаква от …………………… кашлица.
24. Състоянието на болния е ………………………………



ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА

1. Понеделник е ................................................ ден на седмицата.
2. Сряда е ................................................ ден на седмицата.
3. Юли е ............................................... месец на годината.
4. Септември е .......................................... месец на годината.
5. 12.10. е .............................................................. октомври.
6. Седмицата има ............................ дни, а годината има ..................................... месеца.
7. Соня живее на (10) ............................. етаж в (24) ....................................... апартамент.
8. Аз живея в Пловдив вече (2) ............................... месеца.
9. Неделя е ................................................ ден на седмицата.
10. Четвъртък е ................................................ ден на седмицата.
11. Май е ............................................... месец на годината.
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12. Декември е .......................................... месец на годината.
13. 19.01. е .............................................................. януари.
14. Месецът има ....................................................... дни и ................................ седмици.
15. Офисът е на (7) ......................... етаж в (62) ....................................................... стая.
16. Любомир чака Светла вече (2) ............................... часа.


ГЛАГОЛИ

1. Аз ....................... малко български език.

4. Ти често ............................... за лекции.

2. Децата ................................... сладолед.

5. Вие ..................... навреме на срещата.

3. Джон лесно ....................... новите думи.

6. Лили и Соня .......................... в кафето.

7. Г-н Иванов, не познавам града. Кой ресторант ще ми ………………………….………?
8. Студентите ще ………………………..……………….. конференция следващия месец.
9. Лили чака Стела на гарата, но не знае точно в колко часа ………………………………..
влакът. Тя отива на информацията и пита.
10. Вечер майката …………………………………………… приказки на децата.
11. Елена работи в една френска фирма. Тя ………………..… от френски на български.
12. Яна е много весела и обича да ……………………………..………………. с всичко.
13. Никога не ……………………….. да науча всички нови думи.
14. Лекарят ………………..………. Иво да пие топъл чай и да яде повече плодове.
15. Бащата ……………………………….………. на детето да играе на компютъра.
16. Стела не беше с нас на кино и сега ще ѝ …………………...…………. филма.
17. Детето е болно и родителите му …………… ………………………………….
18. Иване, ще …………………………….……….…….. климатика, защото е много топло.
19. Автобус №12 не ……………..……….. на тази спирка, господине.
20. Лена и Лина са близначки. …...……………….………..…… се само по цвета на очите.
21. Децата ……………..………..…….., защото след два дни започва ваканцията.
22. Кога ……………………………..…..…….. за Италия?
23. Петър и Яна следващата събота ще ……………………….……. в семинар
24. Всяка сутрин ………………………….………….. край парка.
25. Вечер майката ……………………… приказки на децата.
26. Стефан е болен. Отивам да му …………………………… лекарства.
27. Стефан е болен. Той трябва да …………………………………………
28. Не се тревожете! След няколко дни ………………………………………….
29. Преди малко медицинската сестра ……………………… температурата на пациента.
30. Почти всяка зима аз ……………………………………. от грип.
31. Не мога да спя, защото главата ме ………………………. много.
32. Сутринта имах 39, 5 °, сега имам 36, 7°. Температурата ми ……………………………
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ПРЕДЛОЗИ

1. Те живеят далече .............. центъра.

7. Те живеят близо .............. пощата.

2. Аз пътувам .............. автобус.

8. Аз отивам .............. кафе.

3. Лилия говори .............. телефона.

9. Лилия излиза .............. стаята.

4. Пия кафе .............. захар.

10. Имам час .............. математика.

5. Сутрин отивам .............. лекции.

11. Иван говори .............. Петър.

6. .............. събота не работя

12. Явор е студент ........ медицина.

IX. ЧЛЕНУВАЙ ТАМ, КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО.
В офиса… на г-н Пеев има едно бюро…, телефон…, маса…, четири стола…, две
табуретки… и шкаф… В този шкаф… има много документи… Компютър… е на бюро… до
телефон… Маса… и табуретки… са до шкаф… На стена… има две картини… На
прозорец… няма перде… Книги… на Ивайло са на бюро… и в шкаф…
X. ЗАМЕСТИ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ И ИЗРАЗИ СЪС СИНОНИМИ. (10 т.)
1. Много искам да дойде коледната ваканция.
2. Много искам да гледам този филм.
3. Румен обича книгите и може да стои пред библиотеката много време.
4. Стефан често нарушава правилата за движение.
5. Явор често кара с висока скорост.
6. Не смятам, че ще бъде много лесно да напиша доклада.
7. Съветвам Елена как да направи презентацията.
8. Ти ще участваш ли във футболния мач?
9. Взех решение да си намеря нова работа.
10. Паркирането не е разрешено.
11. Много се страхувам от зъболекар.
12. Анелия обича модата. Тя харчи много пари за дрехи.
13. Какво ти прави най-голямо впечатление в Пловдив?
14. Децата обичат да задават много въпроси.
15. Нямам достатъчно време за почивка.
16. Не се притеснявай, ще се справиш с контролната.
17. Студентите се регистрират за семинара.
18. Утре ще се подготвяме за контролната работа.
19. Г-н Стойчев не спазва правилата за безопасно движение.
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20. Минавам, когато светофарът свети червено.
21. Човешкото тяло е изградено от глава, шия, торс, горни и долни крайници.
22. На главата са разположени важни сетивни органи.
23. Главата е свързана с торса чрез шията.
24. Торсът е съставен от гърди, корем, гръб и кръст.
25. Бях здрав, но сега съм болен.
26. Започна да ме боли стомахът.
27. Не ми е добре.
28. Взех лекарство и вече не ме боли главата.
29. Децата се чувстват добре.
30. Не се притеснявайте, настинали сте.
31. От какво се оплаквате, господине?
32. От колко време са болките?
33. Приемай лекарствата, които ти предписах, още 2 дни.
XI. ТРАНСФОРМИРАЙТЕ ДИАЛОГА В МОНОЛОГ (20т.)
-

Здравей, Вяра!

-

Здравей, Борисе! Отдавна не съм те виждала.

-

Бях болен, но сега съм добре. Отивам да играя тенис. Ти бързаш ли за някъде?

-

Не, свободна съм Току-що свърших лекции и не бързам да се прибирам.

-

Ела с мене. Ще погледаш малко, после можем да пием кафе и да отидем на кино.

-

Защо не. Може. О, забравих! Обещах на майка ми да й помогна вкъщи, но ако
искаш да се видим, довечера съм свободна.

-

Разбира се. Къде искаш да се срещнем?

-

Пред пощата, в осем.

-

Става. Значи до довечера.

-

Да, добре.

XII. ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА И ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ.
Елена е на 25 години. Тя е високо, стройно, красиво момиче. Има черна коса, носи
очила. В момента не работи, няма приятел, а и има да взема няколко изпита, за да
завърши Университета.
Една вечер на Елена й беше много тъжно. Не искаше да прави нищо. Тя седна на
компютъра и влезе в чата. Забеляза ново име и написа “здравей”. Не след дълго започна
разговор. Най-напред се запознаха. Той се казваше Масимо и беше от Италия. Говориха
за какво ли не. Накрая Масимо й поиска снимка. Елена намери една снимка и му я
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изпрати. Масимо много хареса Елена. Говориха цяла нощ. След четири дни Масимо
дойде в България, за да види Елена на живо. Той я хареса още повече. Остана няколко
дена в Пловдив и след това си замина, като й каза, че иска да бъдат на Нова година
заедно. Елена също хареса Масимо, но всичко стана толкова бързо. Да замине ли или
не? Масимо настояваше. Той й изпрати билет за самолета и Елена реши. Ще приеме, ще
замине и ще се срещне с Масимо в Италия. Ще остане с него на Нова година, ако и там
се чувства така добре с него, както в България.
Елена се качи на самолета. Масимо я чакаше с една хубава червена кола. Запозна
я с родителите си, с приятелите и колегите си. Те прекараха една незабравима Нова
година заедно, но Елена още не се е върнала в България. Сега те работят и живеят
заедно.
1. Коя е Елена? Как изглежда, какво прави тя?
2. Как се чувства Елена?
3. Защо Масимо дойде в България?
4. Как се запознаха Елена и Масимо? Какви са по народност?
5. Какво реши Елена? Защо тя взе това решение?
6. Къде са и какво правят Елена и Масимо сега?
7. Мислите ли, че се обичат?
8. Вярвате ли, че всичко това е истина?
XIII. СЛУШАЙТЕ ТЕКСТА И ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ.
1. Защо Мари се обажда на Христо?
2. Как намира Мари стаята си, когато се връща вкъщи?
3. Къде са парите ѝ и откога?
4. Откраднато ли е нещо ценно?
5. Защо видеото е у Христо?
вярно

грешно

няма инф.

1. Стаята на Мари е разхвърляна.
2. Дрехите са в гардероба.
3. Леглото е преместено.
4. Парите на Мари не са вкъщи.
5. Телевизорът не е на мястото си.
6. Мари има много записани филми.
7. Видеото е откраднато.
8. Христо казва, че ще дойде много бързо.
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