
ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ СЛОЖНО СЪСТАВНО И  

СЛОЖНО СМЕСЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ (3) 

 

1. Кое изречение е различно от останалите по отношение на мястото, което заема подчиненото 

изречение спрямо главното? 

А) От статистическите данни е видно, че младите българи предпочитат живота в по-големия град. 

Б) Наблюдавайки реакцията на присъстващите, се учудих по колко различни начини се държат 

хората. 

В) Докато се разхождах бавно из двора, разгледах внимателно удивителната архитектура на къщата. 

Г) Имаме по-малко от час, за да се придвижим до предварително уговорената среща. 

2. В кое сложно изречение откривате само едно подчинено изречение?   

А) Съществува определен тип хора, които правят твърде често едни и същи грешки, след което се 

учудват от повтарящия се резултат. 

Б) Всички живи същества се приспособяват към средата, в която живеят, и предават на децата си 

определена биологична наследственост. 

В) От незапомнени времена се разказва за тайнствени животни, но все още е загадка дали те са 

съществували, или са творение на човешката фантазия. 

Г) Още през първото столетие високопоставените римляни принуждавали слугите си да им носят 

вода от извори, които били смятани за лековити. 

3. Кое от изреченията НЕ е сложно смесено? 

А) Хората, принадлежащи към определен тип, многократно претеглят, пресмятат, опитват се да 

предвидят всичко в детайли. 

Б) Хиляди години човекът упорито се стреми да разбере света около себе си и до узнае собствената 

си съдба. 

В) Мъдреците от древността често отговарят на въпросите с гатанки, над чиито отговори човек 

трябва да се потруди. 

Г) Гений е този, който никога не повтаря нито чуждите, нито своите грешки и по този начин 

изпреварва времето. 

4. С кой съюз/съюзна дума може да се замени как, за да не се промени смисълът на 

изречението?  
В случая е много важно как сте стигнали до това решение. 

А) че Б) защо В) как така Г) кога 

5. Редактирайте пунктуационната грешка, ако считате, че има такава. 

Беше се зарекла никога повече, да не стъпва в онази барака. 

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

 

6. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 

А) Слънцето е най-близката до нас звезда и оказва голямо влияние върху всички природни явления 

и процеси на Земята. 

Б) Силното въздействие на Слънцето върху Земята е известно от праисторически времена като 

Слънцето в някои култури е обожествено. 

В) Цялата група трябвало да премине през току-що раззеленилата се гора и през ливадите, 

пътувайки към най-близкото населено място. 

Г) Планинските пътеки с живописни и разнообразни гледки са привлекателни за разходка на 

туристи най-вече през пролетта и лятото. 

7. В кое от изреченията от задача 6. НЕ е използвано съставно именно сказуемо? (запишете 

буквата) 

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

8. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? 

А) Когато слънцето залязва, и денят завършва, небесата се обагрят в чудни, живи цветове. 

Б) Лунната светлина дава живот на нощните сцени странни и различни в сравнение с дневните. 

В) Наблюдавахме как фотографите успяват да направят снимки на природни феномени. 

Г) Разбира се, въпрос на чест е играчите, мобилизирани и единни да извоюват желаната победа. 

 


