
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 

правилата за писане в книжовния български език: 

– 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 

(двама, трима…) и на падежните форми на местоименията (него, кого, когото, 

някого и пр.); 

– 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 (съгласуване на който/ които; чийто/ чиито; мой, твой…/свой и 

пр.). 

 В тази задача не се променя пунктуацията на дадения текст. 

 

Примерна задача: 

1. задача. Поправете допуснатите правописни и граматически 

грешки. 

                                                              Съдебната 

                                  Лъвовете пред съдебната палата респектират,  



        строгост благородство   царственост                             лъва 

съчетавайки строгос, благоротство и царственност. Двата каменни лъвове са създадени от 

проф.                                       общественик                     скулптор 

 Проф. Величко Минеков – общественник, български скулптур, който се занимава с 

монументално-декоративна                 Другият        който 

 монументалнодекоративна пластика. Другия лъв, когото можем да видим на входа на  

                        дворец       културата                  оригиналът    скулптурата 

Националния Дворец на Културата (НДК), е оригинала на скулптората, предназначена за  

                                                                              Съветската 

пространството около днешния Паметник на съвецката армия в София. Откриването на  

                            отлети                                                           юни 

композицията с отляти елементи на бронзовия лъв е през Юни 1941 г., но веднага след  

             монументът                                                                                 местности   разклона 

1944 г. мономентът е разрушен, а самият лъв странства до различни месности – разсклона  

                                                                           двора      Военноисторическия 

за Горубляне при моста над река Искър, дворът на воено-историческия музей в София и 

отново на първоначалното си място. 

              бронзовият                       своите                     скулптурният 

Докато бронзовия лъв извършва свойте пътувания, скулптурния оригинал на  

                                 изпълнен                   полегнал                     му 

Андрей Николов, испълнен от гипс, е полегнъл в ателието си. През 2001 г. обаче ателието  

                             културно-просветен               затова  единственият вариант 

се преобразява в културнопросветен център и за това единственния вариянт да не се  

унищожи гипсът  принудителното                                                                      крехък 

онищожи гипса, е пренудителното му преместване. Гипсът е изключително крехак, а  

                                                                  първообразът 

фигурата на лъва е правена без идеята първо-образът да бъде запазен. Смяната на  

местоположението                                                                                             отрязъка 

мястоположението налага разрязване на гипсовата фигура на пет основни отрязъци, а след 

  

                                              



                                                 сглобяване                                        чиито 

това се извършва повторно зглобяване на всеки един елемент, чийто части са събрани  

наново във фоайето 

на ново в фоаето на НДК.  

 

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. Границите между изреченията са 

обозначени с пунктуационен знак, който не подлежи на корекция. 

– Правилният избор на препинателните знаци вътре в простото изречение 

предполага познаване на пунктуацията 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, 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. 

Комисията приема за вярна всяка логична и непротиворечаща на 

установените правила пунктуация. 

 В тази задача не се променя правописът на дадения текст. 

 

 

Примерна задача: 

2. задача. Поставете липсващите препинателни знаци. 



България е отечество на всички ни но си мисля че ако попитате случаен човек всеки 

ще каже че има и едно малко отечество родното място. То за мене е това дворът с чисто 

пране къщата от чийто праг за първи път съм погледнал света и мама която събира привечер 

прането. Аз се държах за полата ѝ гледащ с любопитни очи съседните къщи бялата кариера 

и камбаната на старата часовникова кула.  

Ще мине време и момчето ще остави полата на майка си и ще надникне на улицата. 

А докато стои на разтворената порта ще открива че и други деца стоят на разтворените 

порти. След време ще усетим че вече сме възмъжали и ще забележим от една страна че около 

нас има момичета пък и момичетата от друга страна ще ни забележат. Но няма да ни остане 

време за това защото когато тръбата тръби моя милост трябва да седне в новобранския влак. 

Цяла година не съм виждал родното си градче но въпреки това миризмите на 

махалата ми са познати а камбаната на часовниковата кула брояща наум ударите е останала 

все същата. 

 

Вариант с правилно поставени пунктуационни знаци. 

България е отечество на всички ни, но си мисля, че ако попитате случаен човек, всеки 

ще каже, че има и едно малко отечество – родното място. То за мене е това: дворът с чисто 

пране, къщата, от чийто праг за първи път съм погледнал света, и мама, която събира 

привечер прането. Аз се държах за полата ѝ, гледащ с любопитни очи съседните къщи, 

бялата кариера и камбаната на старата часовникова кула.  

Ще мине време и момчето ще остави полата на майка си и ще надникне на улицата. 

А докато стои на разтворената порта, ще открива, че и други деца стоят на разтворените 

порти. След време ще усетим, че вече сме възмъжали, и ще забележим, от една страна, че 

около нас има момичета, пък и момичетата, от друга страна, ще ни забележат. Но няма да 

ни остане време за това, защото, когато тръбата тръби, моя милост трябва да седне в 

новобранския влак. 

Цяла година не съм виждал родното си градче, но въпреки това миризмите на 

махалата ми са познати, а камбаната на часовниковата кула, брояща наум ударите, е 

останала все същата. 
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