
ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ  

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

 Конкурсният изпит по български език се състои от две задачи, всяка от 

които има равностойно участие при формирането на оценката. 

 

I. ПРОВЕРКА НА ПРАВОПИСНАТА КУЛТУРА 

Проверява се равнището, на което кандидат-студентите владеят 

нормите на книжовния правопис: 

– правопис на думите и на техните форми с оглед на гласните и на 

съгласните и на закономерните им промени при изговора; 

            – употреба на членните форми, на мъжколичните числителни имена и 

на падежни форми на местоименията; 

– употреба на малки и на главни букви; 

– слято, полуслято и разделно писане на сложни и на съставни думи; 

–  правопис на бройни, степенувани и множествени форми; 

– синтактично съгласуване на местоимения в простото и в сложното 

изречение. 

 

Примерна задача: 

1. задaча. Поправете допуснатите правописни и граматически 

грешки. 

     никого 

За никой не е тайна, че не може да се нагази два пъти в една и съща река. Водата  

 

                изтрива                                                          чувства  емоции 

отнася и истрива всичко – следи, събития, спомени, чуства, емоций. Изправи ли се обаче  

 

                брега                                                                                         европейска 

човек на брегът на Дунав, усеща какво особено значение има тази Европейска река за  

 

 



                         българина                                                                    конниците     хан 

България и за българинът. През вълните и съзнанието препускат кониците на Хан  

                                                                                                                

                                                                                                                 национално  възраждане 

Аспарух, преминават просветители и бунтовници от Българското Национално Възраждане –   

 

 Апостола                        бъдещият капитан                                                    известната 

Апостолът на свободата, бъдещия Капитан Райчо Николов, Македонски от извесната 

 

Иван-Вазова                                                                  привързани  именно 

Иван Вазова повест... Много наши сънародници са превръзани имено към тази река, 

 

                                             най-българските 

защото за тях тя е една от най българските. 

 

           Не може                                              острова 

Неможе да се каже с точност колко острови има по поречието на Дунав, защото  

 

                      създава 

реката често саздава нови и изяжда съществуващите. При пролетното пълноводие те 

  

              залети   продължение     два-три 

остават заляти в продалжение на два три месеца.  

 

                                               най-голeмият 

Единствено Персин, най-голямия остров в реката, който се намира срещу гр. 

  

                           площта    през 

Белене, запазва площа си прес цялата година. Наличието на затвор и на резерват за редки 

 

                                    безспорно  ограничава                                                                  налице 

птици и земноводни безпорно уграничава посещенията на острова. Ако обаче са на лице 

 

необходимите документи                      контролно-пропускателния 

неопходимите докоменти, охраната на контролно пропускателния пункт любезно 

  

                  възможността                                                                     изследвано 

предоставя възможноста да се види това неповторимо място. Не е иследвано и изяснено 

 

влиянието                      оказали           спрени  широкомащабни  строежа 

влианието, което биха указали двата спряни широко мащабни строежи край Белене –  

 

хидротехническият                   атомната 

хидро-техническия комплекс и Атомната електроцентрала, ако някой ден бъдат пуснати в 

 

експлоатация Екоексперти алармират 

експлотация. Еко-експерти алармирват, че това може да се отрази пагубно на основната 

 

 



забележителност                  парка                      чиито 

забележителнос в региона – паркът „Персина“, чийто красоти са национално богатство.  

 

 

II. ПРОВЕРКА НА ПУНКТУАЦИОННАТА КУЛТУРА 

За решаването на пунктуационната задача кандидат-студентите трябва 

да са усвоили добре правилата, свързани с употребата на препинателните 

знаци в простото и в сложното изречение. 

– Правилният избор на препинателните знаци вътре в простото 

изречение предполага познаване на еднородните, обособените, вметнатите и 

повторените части. 

– Пунктуационното оформяне на сложното изречение изисква 

познаване както на правилата за отбелязване на границата между 

съставящите го прости изречения, така и на изключенията от тях, свързани с 

еднократната употреба на съюзите и, или, да; с включването на подчинено 

въпросително изречение (косвен въпрос) в структурата на сложното 

изречение; с контактната позиция на съюзи, отнасяни към различни прости 

изречения в състава на сложното, и др. 

 

Примерна задача: 

2. задача. Поставете липсващите препинателни знаци. 

Разминаваш се с някои градове както се разминаваш с определени жени. Срещнал 

си ги или прекалено рано или твърде късно. Всичко е било нагласено за срещата но 

някакво случайно хрумване те е накарало да свиеш внезапно по друга улица.  

Събуждам се от глъчка и камбани и в просъница се опитвам да отгатна къде точно 

се намирам. Припомням си всички сутрини на света започващи по този начин въртя 

броеницата от градове и градчета в които съм бил Грац Прага Виена Регенсбург... 

Навсякъде има един малък площад катедрала и хотел зад нея. И когато камбаните бият 

някаква лека и светла принуда ме кара да стана и да се облека за да изтичам на улицата. 

Със сигурност камбаните и тялото ми имат свой много стар разговор свързан с всички 



щастия и нещастия сватби и смърти пожари и бунтове които камбаните са оповестявали 

векове назад. Чуеш ли ги бягай на улицата.  

Сега казвам си съм само тук в този град на този площад. Искам да бъда част от 

всичко това да вляза смирено в катедралата да се прекръстя на входа и щом ми се удаде 

възможност го правя... Чувствам се защитен спокоен част от всичко. У мен се прокрадва 

само едно леко усещане за грях че съм опитал от живот който не ми принадлежи. 

 

Вариант с правилно поставени пунктуационни знаци.  

Разминаваш се с някои градове, както се разминаваш с определени жени. Срещнал 

си ги или прекалено рано, или твърде късно. Всичко е било нагласено за срещата, но 

някакво случайно хрумване те е накарало да свиеш внезапно по друга улица.  

Събуждам се от глъчка и камбани и в просъница се опитвам да отгатна къде точно 

се намирам. Припомням си всички сутрини на света, започващи по този начин, въртя 

броеницата от градове и градчета, в които съм бил – Грац, Прага, Виена, Регенсбург... 

Навсякъде има един малък площад, катедрала и хотел зад нея. И когато камбаните бият, 

някаква лека и светла принуда ме кара да стана и да се облека, за да изтичам на улицата. 

Със сигурност камбаните и тялото ми имат свой много стар разговор, свързан с всички 

щастия и нещастия, сватби и смърти, пожари и бунтове, които камбаните са оповестявали 

векове назад. Чуеш ли ги, бягай на улицата.  

Сега, казвам си, съм само тук, в този град, на този площад. Искам да бъда част от 

всичко това, да вляза смирено в катедралата, да се прекръстя на входа и щом ми се удаде 

възможност, го правя... Чувствам се защитен, спокоен, част от всичко. У мен се прокрадва 

само едно леко усещане за грях, че съм опитал от живот, който не ми принадлежи.  
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