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ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! 

Състезание по български език и литература за ученици от І до VІІІ клас 

Бургас, 28.03.2009 г. 

І  клас 

 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 20 езикови задачи с избираем или свободен отговор, който 

трябва да напишете на отделеното място в бланката. Последната задача е за създаване на 

текст, който трябва да напишете на отделен лист. 
 Внимателно прочетете условието на тестовите задачи и предложените отговори. 

Изберете само един от тях и оградете с кръгче буквата на този отговор. След задачите със 

свободен отговор запишете отговора на отделеното място. Всяка правилно решена задача ще ви 

донесе 1 точка, а грешното решение или липсата на решение няма да ви носи точки. Времето за 

работа е 3 астрономически часа. 

 Желаем ви успех! 
 

1. Прочети внимателно текста и определи от колко изречения се състои той? Огради верния 

отговор. 
 

ЯН БИБИЯН 
 

Ян Бибиян стигна до голямото дърво, но не видя своя приятел Фют и реши да 

си почине на сянка. Изведнъж чу силен крясък. Какво ли е това? Пред него засмяно 

застана дяволчето Фют. Ян Бибиян се засмя. Какви ли бели щяха да измислят днес? 

         Елин Пелин 
а/ 6;  б/ 5;  в/ 7. 

 

2. Въпросителните изречения в текста са: 

а/ 1;  б/ 2;  в/ 3. 

 

3. В коя от думите правилно е определен броят на буквите и звуковете? 

а/ Бибиян – 6 б., 7 зв.;  б/ Фют – 3 б., 5 зв.;  в/ щяха – 4 б., 4 зв. 

 

4. Къде вярно е определен броят букви и звукове на думите:  

сняг, земя, лято, бряг 
а/ 4 б., 4 зв.;  б/ 4 б., 5 зв.;  в/ 5 б., 4 зв. 

 

5. Къде има дума с правописна грешка? 

а/ бяг, ръб, кафес;  б/ блузка, копче, картоф;  в/ праг, лъвче, ориз. 

 

6. Къде всички думи са написани вярно? 

а/ дъш, джоб, петър;  б/ щайга, шкаф, бобче;  в/ Ванйо, молив, сладко. 

 

7. Какъв е липсващият знак в края на изречението? 

От юг ли повя топлият вятър … 
а/ точка;  б/ въпросителен;  в/ удивителен. 

 

8. Подреди сричките така, че да се образува дума. Запиши я на реда. 

 

кан, ва, я, ци …………………………………………….. 
 

9. Попълнете с подходящи думи 

 

Братче и сестриче 

 Своето сестриче    Лицето му гали 

 Тодорчо обича,    милва, гъделичка, 

 като се събуди    а когато стане 

 все при него ……………………..  храни го с ………………………… 
  

         Чичо Стоян 
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10. С кой ред се проверява правописът на думите: морко
ф

в
, тарале

ш

ж
че, чора

б

п
 

а/ морковче, таралеж, чорапче;        

б/ моркови, таралежи, чорапи;  

в/ морковчета, таралежче, чорапчета. 
 

11. В кой ред няма грешка? 

а/ Баба живее в Варна.   

б/ Във фонтана плува риба.   

в/ Във Бургас ще има изложба на цветя.   
 

12. В кой ред има грешка? 

а/ Обичам филия със сирене.  

б/ Ти харесваш ли мляко с захар? 

в/ Татко пътува със самолет. 
 

13. Открий скритото изречение. Напиши го правилно на свободните редове в 

бланката. 

вградинатаразцъфнахапролетнитецветя 
 

14. Колко е броят на думите в горното изречение? 
а/ 4;  б/ 5;  в/ 6. 

 

15. На кой звуков модел съответства отговорът на гатанката. 
 

Роди се Щерьо на комина 

порасна и на юг отмина. 
а/ 6 б., 6 зв.  б/ 7 б., 7 зв.;  в/ 6 б., 7 зв. 

 

16. В кой ред не е допусната грешка? 

а/ картина, очи, огън;  б/ къртица, уко, огън;  в/ очи, къртина, огън. 
 

17. На кой ред думата е разделена правилно на срички за пренасяне на нов ред? 

а/ о – бичам;   б/ обича – м;   в/ оби – чам. 

 

18. Кое изречение отговаря на схемата: 
 

           . 
 

а/ Мими скача с въже на двора.  

б/ Бойко спря пред клетката на лъва. 

в/ Иван пътува с влак за София. 
 

19. На кой ред думите: играе, Ваньо, топка, с, двора, на са подредени най-правилно 

в изречение. 

а/ С топка играе Ваньо на двора. 

б/ Ваньо играе на двора с топка. 

в/ На двора с топка играе Ваньо. 
 

20. Открий верния отговор на гатанката: 

Юмрученце червеничко, 

червеничко, зачервеничко 

в средата му закопани 

осем камъка кафяви. 

Пипнеш ли го – гладко, гладко 

хрупнеш ли го – сладко, сладко. 
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а/ ябълка;  б/ морков;  в/ ягода. 
 

21. Подреди разбърканите изречения в текст. Напиши го на допълнителния лист. 

Колко се радваме на срещата с тях! Щастливи гледаме към комина на къщата. Снощи 

щъркелите се завърнаха. Чакахме ги цяла зима. 
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТА 

 

1. А 

2. Б 

3. А 

4. А 

5. А 

6. Б 

7. Б 

8. ваканция 

9. тича, лъжичка 

10. Б 

11. Б 

12. Б 

13. В градината разцъфнаха пролетни цветя. 

14. Б 

15. В 

16. В 

17. В 

18. В 

19. Б 

20. А 

21. Снощи щъркелите се завърнаха. Чакахме ги цяла зима. щастливи гледаме към комина 

на къщата. Колко се радваме на срещата с тях! 
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         БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – І КЛАС 

 

Въпрос № Отговор  

1 А Б В 

2 А Б В 

3 А Б В 

4 А Б В 

5 А Б В 

6 А Б В 

7 А Б В 

8  

…………………………………………………………….. 

9  

……………………………………………………………. 

10 А Б В 

11 А Б В 

12 А Б В 

13  

…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 

14 А Б В 

15 А Б В 

16 А Б В 

17 А Б В 

18 А Б В 

19 А Б В 

20 А Б В 

 


