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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС  

 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

ХVІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас 

 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 

Бургас, 26.03.2016 г. 

ІІ  клас 
 

 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 15 тестови задачи с избираем или свободен отговор. 

Последната задача е за създаване на текст, който трябва да напишете на отделен лист. 

Тя ви носи 10 точки. 

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката върху теста, който ще 

бъде оценен с точки. 

 За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със 

знака Х буквата на избрания от вас отговор. 

 Например: 

 
 

  

Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето 

с грешния отговор и зачертайте със знака Х буквата на друг отговор, който приемате за верен. 

 Например: 

 

  

За всяка от задачите с отворен отговор е оставено празно място. Използвайте това 

място, за да запишете своя отговор. 

 Ако след това прецените, че записаният отворен отговор не е верен, задраскайте го с 

хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според вас е правилен. 

 

 Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само 

този, чиято буква е зачертана със знака Х. За всяка задача трябва да е отбелязан не 

повече от един действителен отговор. 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 
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Прочети текста „Двете  приятелки“ от Димитър Николов и отговори на въпросите от 1. до 10. 

Двете приятелки 

 През една късна есенна нощ задухал силен вятър. Появила се буря.  

Студени ледени капки удряли листата на двете брезички. Вятърът се  

издигал високо нагоре, а после с цялата си сила се спускал върху двете дървета. 

 Брезичките се борили юнашки, но по-голямата започнала да отмалява.  

Клоните й се огъвали постоянно и тя чувствала остра болка. 

– Не мога повече! Ще загина! – заплакала тя. 

– Не се плаши! Аз съм до тебе! – казала по-малката брезичка. –  Опитай се да  

заплетеш клоните си в моите! Така заедно ще бъдем по-силни и вятърът няма да ни победи! 

Послушала я по-голямата брезичка. Студеният вятър не успял да ги надвие. 

На сутринта, когато всичко утихнало, по-голямата брезичка  отместила встрани своите 

клончета, за да може утринното слънце да напече и клоните на малката й приятелка.  

 

1. Кога се развива случката: 

а/ през лятото;       б/ през зимата;        в/ през есента. 

2. Защо вятърът не успява да надвие двете брезички? Запиши. 

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

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

3. Как се борят брезичките? Запиши. 

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

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

4. Какъв съвет дава по-малката брезичка на по-голямата? Запиши. 

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

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

5.Как по-голямата брезичка се отблагодарява? 

а/ заплакала от радост;                                            

б/ отместила се, за да пропусне слънцето;  

в/ послушала по-малката брезичка. 

6. Защо двете брезички са приятелки? Напиши. 

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

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

7. Какъв извод си направи от прочетеното за приятелството между двете брезички? Напиши. 

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

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

8. Преобразувай подчертаното изречение от текста във въпросително. 

...................................................................................................................................................................... 
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9. Открий в текста две умалителни съществителни имена  и ги запиши. 

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

 

10. Избери от текста  три прилагателни имена и ги запиши. 

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

 

11. С коя дума можеш да провериш правописа на думата жълтурче? 

а/ жълтица;                     б/ жълтък;                                    в/ жълто. 

 

12. Мечо е преписал в тетрадката си стихотворение от Веса Паспалеева, но е допуснал 

правописни грешки. Открий и поправи правописните грешки, като отбележиш верния отговор. 

 

Книжка веселушка                                         а/ 8;               б/ 9;                  в/ 10. 

Ас съм книшка веселушка 

ваша най-обична друшка. 

Прикасчици зная чудни 

за петлета ранобудни, 

за Мецана, за щорчето 

и за трактора в пулето.  

С мойте песнички званливи 

ще пораснете щъстливи! 

 

13. В кое изречение нито една от думите не може да се пренесе на нов ред? 

а/ Асен крие орехи от Ани.             б/ Днес Ели уши елече.      в/  Оги ли пие сок?     

 

14. Като отделиш първите срички от думите и ги съединиш, ще прочетеш пословица. Запиши я. 

воля , давам, гараж, зимен, жалост, ден, хора, диня  

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

 

15. Подреди правилно  разместените букви, за да се получат думи. Ще получиш имената на 

есенни плодове. Запиши ги. 

а/ бъляки                                         б/ кисмони                                                в/ ерохи 

...............................                          ......................................                            ............................................... 
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Коя от думите в зад. 15 е отговор на гатанката? Запиши я на празния ред. 

Кръгла, жълта, румена. 

Не е топка гумена. 

Пипнеш ли я – гладка.  

Хапнеш ли я – сладка.  

 

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

 

Творческа задача  

 

Състави  текст със заглавие „Приятел в нужда се познава“,  като си помогнеш с въпросите. 

1. Кога и къде става случката – обстановка, време, място? 

2. Кои са героите- имена, повече от двама, ако е нужно направи и кратко описание на някои от 

героите? 

3. Какво ги сближава, защо обичат да са заедно, какво им е приятно да правят, има ли предпочитания 

към някого главният герой? 

4. Какво необичайно се случва един ден – препятствие, опасна ситуация, нужда от помощ? 

5. Как постъпва всеки от приятелите, когато трябва да жертва нещо скъпо, да рискува живота или 

здравето си? 

6. Кой е истинският приятел и какво е приятелството? 

 

 


