
ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ СЛОЖНО СЪСТАВНО И  

СЛОЖНО СМЕСЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ (2) 

 

1. Препишета подчиненото  изречение  в  състава  на  сложното съставно изречение?      
Известна е истината, че в живота на човека се редуват радост и мъка.  

................................................................................................................................................................... 

2. В кое изречение подчиненото изречение пояснява сказуемото и отговаря на въпроса Какво?  
А) Вярваше в народната мъдрост, че денят се познава по сутринта.  

Б) Закъснях за училище, защото дълго чаках автобуса на спирката.  

В) От пресата научих, че гостуването на известната група се отлага.  

Г) За да участват в конкурса, учениците трябва да напишат реферат.  

3. Препишете сказуемото от главното изречение и определете вида му. 
Забранено е да се говори с шофьора по време на пътуването.  

............................................................. - ................................................................

 

4. Кое твърдение е вярно за изречението?  Знаех, че ще ме приюти, и му бях благодарен.  

А) Запетаята пред съюза и отделя подчиненото изречение в сложното смесено изречение. 

Б) Запетаята пред съюза и свързва главните изречения в сложното смесено изречение. 

В) Запетаята пред съюза и отделя еднородни части в сложното смесено изречение. 

Г) Запетаята пред съюза и отделя двете подчинени изречения в сложното смесено изречение.  

5. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?  

А) Разбрах за това, тъкмо когато се приготвях да излизам. 

Б) Така може да постъпи, само който не знае милост. 

В) Отиде да помоли съседа, да поправи колата.  

Г) Идеята да купим кола, е на баща ми.  

6. Подчертайте подлога/подлозите в изречението. 

Стори му се, че някой се скри зад ъгъла.  

7. В кои позиции трябва да се поставят запетаи в изречението?  

Бай Ганьо го пита(1) знае ли де живее Иречек(2) трегерът отговаря отрицателно(3) но дава 

надежда(4) че ще може да се намери(5) и пак простира ръце(6) да поеме дисагите.  

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3, 4, 5  

В) 2, 3, 4, 6 

Г) 1, 3, 4, 5  

8. В кой от редовете е допусната пунктуационна грешка при цитирането? 

А) Поетът използва хиперболи, за да подсили въздействието на образите в стиха: „ всяко дърво меч е, 

всякой камък – бомба”.  

Б) Храбрият генерал Столетов изрича паметните думи: „Млади опълченци, венчайте България с 

лаврови венци!”. 

В) Кулминацията на чувствата намира израз в стиха „О, геройски час!”. 

Г) Поетът употребява сравнението „героите наши като скали твърди”, за да разкрие категоричната им 

решимост да не отстъпват  пред врага. 

9. В кои позиции трябва да се поставят запетаи в изречението? 

Понеже старецът държеше ключа на кръчмата сам, сам отваряше (1) и затваряше (2)когато 

някой от къщните отиваше в нея по работа (3)то Божан заподозря (4)че той там крие парите си 

(5) и почна да го следи. 

А) 2, 4, 5 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5 

Г) 2, 3, 4  

10. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 

А) Аз, разбира се, трябва да имам документ за владеене на езика. 

Б) Майка ми, напротив, беше съгласна с всяко едно предложение.  

В) Вероятно, за рождения си ден ще получа най-различни подаръци. 

Г) С удоволствие бих се запознал с твоите най-добри приятели. 

11. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 

А) Майсторът се съгласи да дойде и да  поправи хладилника, след като се уговорим предварително. 

Б) Служителят изказа мнение, че случилото се е грешка, и помоли всички присъстващи за извинение. 



В) Тази идея на пръв поглед твърде невероятна, ми се струваше сполучлива за училищния карнавал. 

Г) Обещаха, че ще ми помогнат, при условие че положа максимални усилия в работата си по проекта. 

12. Посочете вида на изречението от условие Б) в задача 11.? 

......................................................................................................................................................................... 

13. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци в изречението. 

                Гледахме телевизия защото даваха интересен  филм и не сме чули телефона. 

                

14. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? 
А) Елена замина, за да го забрави и близките й уважиха решението й, защото знаеха, че тя има право. 

Б) Един мрачен, февруарски ден, когато се разхождах в парка, срещнах мой бивш съученик. 

В) Тези хора, обречени на смърт, усетиха велико щастие в последната битка, когато се решаваше 

победата.                     

Г) Във всяка гора, приятелю мой може да се загубиш, нищо че я познаваш добре и се ориентираш  

безпогрешно. 

15. Кое от изреченията е сложно смесено изречение? 

А) Слънцето стоеше там, протягаше се, но не тръгна по небето, а се търкулна през ливадите, засия и 

ласкаво напече земята. 

Б) Ден след ден ни връхлитат различни проблеми, които ни изправят пред необходимостта да ги 

решаваме, без да можем да ги избегнем. 

В) Пролетни капки дъжд плющяха по балкона, после се спускаха стремително по капчука и тръгваха 

да разгледат града, преди да достигнат отворите на уличните шахти. 

Г) Преди години проектът, засягащ напояването на пустинята, предвиждаше отклоняване на реки, 

известни със своята пълноводност през почти всички месеци. 

16. В кое изречение НЕ е използвано съставно сказуемо?   

А) Който зяпа в небето, пада в кладенеца.                                             

Б) Не е достатъчно да слушаш учителя в часовете.  

В) Ясно е, че децата ще успеят на изпита.                                               

Г) Който песни раздава, той е честит. 

17. В кое от изреченията НЕ е използвана обособена част?   

А) Международна агенция разпространи сензационна новина – щъркели през февруари. 

Б) Момчето гледаше как пожарникарите свалят котката от дървото, намиращо се в съседния двор. 

В) Подписвайки документа, декларирам, че никой от членовете на комисията не ми е роднина.  

Г)  Баба не си спомня дали е имала слаби оценки в училище, когато е била малка. 

18. Препишете подчиненото изречение от сложното смесено изречение. 

Служителят изказа мнение, че случилото се е грешка, и помоли всички присъстващи за извинение. 

.......................................................................................................................................................................... 

19. Преобразувайте изречението, като превърнете подчертаните изречения в обособени части. 

Когато влезе в залата, жената се огледа, но не откри приятелката си, която й се беше обадила преди 

минути, и седна мястото си, без да се замисли. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

20. Посочете вярното твърдение за изречението: 

Възможно е тя да се съгласи с предложението, но ние знаем, че това няма да е лесно. 

А) Изречението е сложно съставно. 

Б) В това смесено изречение има едно подчинено изречение.   

В) Изречението е сложно съчинено. 

Г) В смесеното изречение има две подчинени изречения.   


