
Колежи на обединения свят – селекция 2019 

Изпит по български език 

            Време за работа 20 мин. 

 

1-8. На кой ред има грешка? 
 
1.  А) вагон-ресторант 
      Б)  кандидат студентски    
      В) асистент-режисьор 
      Г) трудно движещ се 
 
2. А) наляво 
      Б) вдясно 
      В) напред 
      Г) токущо   
 

3. А) не мога  
Б) неможейки  
В) нежелание 
Г) непредвидим 
 

4. А) Пътят вече е асфалтиран. 
      Б) Попитаха ме за пътя. 
      В) Пътя ми е добре познат. 
      Г) Пътя го знам наизуст. 
 

5. А) Човекът се отличава от другите живи същества по разума си. 
Б) Разума отличава човека от другите живи същества. 
В) Добрият човек обича ближния си. 
Г) Ближният е като брат за добрия човек. 

 
6. А) Кой ще дойде на срещата? 

Б) Кой още чакаме?  
В) Кой е този човек? 
Г) Кой ще ги посрещне? 
 

7. А)  трима романисти 
Б) два вълка 
В) петима приятеля 
Г) трима другари 
 

8. А) довършваме работата си 
Б) приказваме много 
В) ходиме бързо 
Г) вземаме решение 



 

9-14. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 

9. А)  Тя е млада, талантлива, елегантна. 
Б) Младата тъмнокожа бегачка взе златото. 
В) Това е  една интересна, поучителна книга. 
Г) Окичиха училището със свежи, пролетни цветя.    
 

10. А)  И тя, и брат й са мои добри приятели 
Б) Тя и брат й са мои добри приятели, и често прекарваме времето заедно. 
В) Нито тя, нито брат й имат свободно време. 
Г) Не познавам нито нея, нито брат й. 
 

11. А) Уча само когато ще ме изпитват. 
Б) Когато ни предстои контролно уча по цял ден. 
В) Във времето, когато почивам, слушам музика. 
Г) Докато почивам, слушам музика. 
 

12. А) Тя не се смути въпреки, че беше виновна. 
Б) Въпреки че беше виновна, тя не се смути. 
В) Тя не се смути, въпреки че беше виновна. 
Г) Тя, въпреки че беше виновна, не се смути. 
 

13. А) Вие, значи, от утре отлитате за тази далечна земя. 
Б) От сутринта край брега духа бризът, свежо и тонизиращо. 
В) Между впрочем още отсега термометърът показва 30 градуса. 
Г) Мятайки топката със замах, той се изтърколи на земята. 
 

14. А) Никой, в края на краищата, не е пророк в своята държава. 
Б) По всяка вероятност тази добра инициатива се отлага. 
В) Той сякаш си въобразява, че ние не знаем какви ги върши. 
Г ) От друга страна нито за минута не бива да отлагаме.  
 

15-18. В кой ред НЕ е допусната грешка? 

         15.  А) презскоча, пресроча, пресрещна 

                 Б) сметка, гладка, препрадка 

   В) стадий, злодей, претенций 

 Г) прясно, известно, опасно 
 

16. А) Прозаикът с душа на поет се забавлява с превъплащенията на водата. 
Б) В преддверието се виждат набързо нахвърлени възстановените вещи. 
В) Човешките амбиций са обратно пропорционални на реалните дадености. 
Г)  Никой не се учудваше на уникалноста на идейните му проекти. 
 

17. А)  И наяве, и на сън не мога да забравя случката. 



Б) Удома човек винаги се чувства най-щастлив. 
В) Довечера вкъщи ще споделя всичко с вас. 
Г) Във фитнес-залата беше шумно и задушно. 
 
 

18. А) Докато спре, махалото се движи ритмично насам – натам. 
Б) Само от време навреме отронваше по някоя плаха дума. 
В) От ляво на дясно на масата наредиха по-малките деца. 
Г) Открай докрай се простират лехите с  нацъфтелите лалета. 
  
 

19. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними? 
А) държа се на дистанция – слагам си обица на ухото 
Б) държа се на положение – слагам си грях на душата 
В) държа си на своето – слагам си главата в торбата 
Г) държа си езика зад зъбите – слагам си ключ на устата 
 

20. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними? 
А) свивам си опашката – седя си мирно 
Б) развързвам си езика – зъб не обелвам 
В) развявам си байрака – карам през просото 
Г) разигравам театър – чува ми се думата 
 

21. За всяко празно място изберете най-уместната от думите. 

Думата аптека е гръцка и ……………………………(А) „склад, хранилище“. В древността приготвянето 
и съхранението на лекарствата ставало в ………………………………….(Б) към царските дворци и в 
болниците. Първата регистрирана аптека е в Багдад през VIII век. В Испания аптеките се 
появили през XI век. През 1224 г. императорът на Свещената римска империя Фридрих II издал 
…………………………………..(В) за разграничаване функциите на лекаря и аптекаря. На лекарите се 
забранявало да приготвят и …………………………………….(Г) лекарства, а на аптекарите – да лекуват. 

(А) означава, обозначава, маркира 

(Б) салони, помещения, зали 

(В) документ, декрет, предписание 

(Г) разнасят, продават, раздават 

 
 

  



Номер на кандидата (от квестора):  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Колежи на обединения свят – селекция 2019 

 

Лист за отговори към тест по български език 

 

Инструкции:  Моля попълнете си номера в горната част на листа! Моля ползвайте химикал или 
друго неизтриваемо средство за писане.  Отбележете верния отговор както искате, но да е 
еднозначно.  Ако има двусмислие, моля напишете пояснение със свои думи под таблицата. 

 

Въпрос 
1 А B C D 
2 А B C D 
3 А B C D 
4 А B C D 
5 А B C D 
6 А B C D 
7 А B C D 
8 А B C D 
9 А B C D 
10 А B C D 
11 А B C D 
12 А B C D 
13 А B C D 
14 А B C D 
15 А B C D 
16 А B C D 
17 А B C D 
18 А B C D 
19 А B C D 
20 А B C D 

21: Напишете вярната дума: 

А       Б    

 

В       Г 

Попълнихте ли си номера горе?  

 



Отговори: 

Отговори на тест по български език на КОС 2019 

1. Б)  

2. Г)   

3. Б)   

4. В)   

5. Б)   

6. Б)  

7. В)   

8. В)   

9. Г)   

10. Б)   

11. Б)   

12. А) 

13. В)   

14. Г)   

15. Г) 

16. Б) 

17. В) 

18. А) 

19. Г) 

20. Б) 

21. (А)  означава 

      (Б)   помещения 

      (В)   декрет 

       (Г)   продават 

 


