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ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! 

Състезание по български език и литература за ученици от  I до VIII клас 

Бургас, 28.03.2009 г. 

VІ  клас 
 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 50 езикови и литературни задачи с избираем или свободен 

отговор, който трябва да запишете 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 в бланката буквата на този отговор. 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! 
 

Прочетете текста и изпълнете задачите 1. - 5. 

 Нощта на огъня – така наричат нощта на пролетния празник Сирни заговезни. Огньовете 

се палят сред селото или по високите места наоколо. Току-що са занемели кукерските хлопки и 

чанове и в смраченото небе се люшват ярки пламъци. В тях ще изгорят злите духове и всички 

лошотии в човешките души. Когато главните прегорят, младите прескачат жаравата. Това се 

прави за здраве, за добро и дълголетие. 

 

1. Темата на текста е: 

а/ Нощните огньове;    б/ Празникът на огъня;  

в/ Празникът Сирни заговезни;  г/ Прескачане на жарава от младите хора. 

 

2. Към края на празника младите: 

а/ обикалят жаравата;       б/ гасят жаравата;     в/ прескачат жаравата; г/ разпалват жаравата. 

 

3. От текста не става ясно: 

а/ защо наричат Сирни заговезни нощта на огъня; 

б/ къде ще изгорят злите духове и всички човешки лошотии; 

в/ какво прескачат младите хора от селото; 

г/ къде се скриват кукерските хлопки и чановете след празника. 

 

4. Текстът е откъс от: 

а/ приказка;      б/ научнопопулярна статия;   

в/ урочна статия в учебник по история;  г/ легенда. 

 

5. Контекстов синоним на израза „се люшват в пламъци” е: 

а/ се издигат;  б/ се развихрят; в/ се увиват;  г/ се извиват. 

 

6. Кой от изразите не е синоним на останалите: 

а/ измамник;  б/ лъжец;  в/ мошеник;  г/ подлец. 

 

7. Кой от изразите е противоположен по значение на  „талантлив” ? 

а/ бездарен;  б/ безволев;  в/ безподобен;  г/ безличен. 

 

8. При коя от двойките думи има отношение както при: 

бреза – дърво 

а/ стол – маса;  б/ заек – животно;   в/ мрамор – гранит;  г/ земя – небе. 

 

9. В кой ред има правописна грешка: 

а/ каменни;  б/ пламенни;  в/ финни;  г/ спонтанни. 

 

10. Посочете вида на грешката в изречението? 

На кой е тази тетрадка? 

Напиши отговора на празния ред в бланката. 

 

11. В кое изречение има и несъгласувано, и съгласувано определение: 

а/ На масата, където остана чантата й, бяха оставени и връзка ключове. 
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б/ На брега на морето се разположиха най-нетърпеливите летовници. 

в/ Горещ вятър повя от сушата и донесе приятен полъх. 

г/ Проливният дъжд не спираше вече второ денонощие и заплашваше да наводни цялото село. 

 

12. Общите граматически характеристики на съществителните и прилагателните имена, 

по които се изменят са: 

а/ съгласуване, роде;   б/ число, род; 

в/ число, членуване;   г/ време, число. 
 

13. В кой ред има само форми за минало свършено време: 

а/ ходих, станах, четох, направя;  б/ скочих, паднах, пречих, ще заведа; 

в/ дойдох, четох, мих, пяхте;   г/ блесне, редих, заключих, минах. 
 

14. Кой е верният отговор? 

Формите на личното местоимение за винителен падеж изразяват: 

а/ подлога;    б/ пряко допълнение; в/ сказуемо;      г/ пряко и непряко допълнение. 
 

15. Колко определения има в изречението: Масивният и красив дървен шкаф за дрехи бе 

обърнат безмилостно от крадците. 

а/ 2;  б/ 3;  в/ 4;  г/ 5. 
 

16. Каква част на речта е подчертаната дума в предходното изречение /зад. 15/? 

а/ наречие;  б/ прилагателно;  в/ причастие;  г/ глагол. 
 

17. Кое от изреченията е безлично? 

а/ Том продължи да разсъждава.   б/ На хоризонта пламна на слънцето. 

в/ Не обръщах внимание на забележките.  г/ Имаше всякакви следи там. 
 

18. В кое изречение не е допусната граматическа грешка. 

а/ Господин Петров, суеверен ли сте?    

б/ Господин Петров, суеверни ли сте? 

в/ Госпожо Петрова, когато сте била там, поканена ли бяхте? 

г/ Госпожо Петрова, когато сте била там, Вие лично поканени ли бяхте? 
 

19. В кой ред всички думи са написани правилно? 

а/ невинаги, неясно, неточно;    

б/ дванайсет годишен, двайсет и пет годишен, петгодишен; 

в/ тъмно-син, бледозелен, тревисто зелен; 

г/ от горе, помежду, на глед. 
 

20. Минало страдателно причастие няма в: 

а/ Приятелството е един дълъг път през живописна, окъпана в слънце местност. 

б/ Замаян от красотата, опит от песните, ти забравяш откъде сте тръгнали. 

в/ Той крачеше широко, размахваше ръце и приличаше на воин, пратен от бога. 

г/ Тя изтичала навън и топлият пролетен вятър я грабнал в своите прегръдки. 
 

21. Кой израз може да бъде поставен на мястото на многоточието в изречението: 

На рождения ми ден беше много весело, защото … много гости. 

а/ бях поканил; б/ съм поканил; в/ щях да поканя; г/ съм бил поканил. 
 

22. Кой е излишният ред: 

а/ плета – разплитам;  б/ шия – разшивам; 

в/ пиля – разпилявам;  г/ сглобявам – разглобявам. 
 

23. Изречението „Тя не беше в първата си младост, но беше хубава, чертите на лицето й 

бяха едро и твърдо очертани, в цялата й външност имаше достойнство на царица” е: 

а/ сложно съчинено съединително;  б/ сложно съчинено разделително; 

в/ сложно съчинено противоположно; г/ сложно съчинено разнородно. 
 

24. На кой ред не е употребена кратка форма на възвратно притежателно местоимение: 

а/ Костенурката се скри в къщичката си. б/ Сашо си написа много старателно домашната работа. 

в/ Обичам родината и родителите си.  г/ Пазете дрехите си чисти. 
 

25. Коя от подчертаните думи е отрицателно местоимение за лице и е във винителен 

падеж? 

На никого /А/ от нас /Б/ не му /В/ се говореше, защото всичко пред очите ни /Г/ беше 
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изумително красиво. 

а/ А  б/ Б  в/ В  г/ Г 
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26. В кое изречение подлогът е изразен с причастие: 

а/ Раненото зайче закуцука към гората.   

б/ Бягащият се спря за миг и пак хукна напред. 

в/ Нарисуваното слънце сякаш здапочна да грее.  

г/ През отворените прозорци навлизаше чист въздух. 
 

27. Кой е излишният ред? 

а/ пролетна буря;    б/ чаша нежност;      в/ красива лъжа;  г/ усмихнато слънце. 
 

28. От какви морфеми се състои думата воденичарите? 

а/ представка, корен, окончание;  б/ корен, наставки, окончание, членна форма; 

в/ представка, корен, наставки;  г/ два корена, наставки, окончание, именна форма. 
 

29. В кое изречение има пунктуационна грешка? 

а/ На това място винаги, когато имаше слънце се явяваше една малка дъга. 

б/ На това място винаги, когато имаше слънце, се явяваше една малка дъга. 

в/ На това място, винаги когато имаше слънце, се явяваше една малка дъга. 

г/ Когато имаше слънце, на това място винаги се явяваше една малка дъга. 
 

30. Колко запетаи са необходими в изречението „Когато той мина на отвъдната страна и 

пое покрай плета някой свирна зад него”: 

а/ 1;  б/ 2;  в/ 3;  г/ нито една. 
 

31. В кое изречение се съдържа обособена част? 

а/ Желанието да я последва, надделя над всичко. 

б/ Заек, минал наблизо, бе оставил накъдрена дантелена следа. 

в/ Пееше за пълните с живот борове и дъбове, за райските птици. 

г/ Не можеше да се каже, че всичко е наред. 
 

32. В кое изречение се съдържа съставно именно сказуемо: 

а/ Елин Пелин е майстор на краткия разказ.  

б/ Исках да видя лицето му. 

в/ Само веселите пламъчета в очите й продължаваха да трепкат. 

г/ Той се интересуваше единствено от своите работи. 
 

33. Къде и каква грешка е допусната в изречението: 

Това беше блестяща мисъл, оформена от вестници, интервютата, споровете на Народното 

събрание. 

а/ неправилно е използвано определението блестяща в смислово и стилистично отношение; 

б/ причастието оформена неправилно е съгласувано по род и число с втората част на изречението; 

в/ съществителното име вестници не притежава необходимото окончание – те; 

г/ словосъчетанието Народното събрание неправилно е написано без кавички и с главна буква. 
 

34. Изберете правилния вариант: 

а/ опустушавам; б/ опостушавам; в/ упостошавам; г/ опустошавам. 
 

35. В кое от изреченията няма грешка при членуването: 

а/ Техният залез е краят на една епоха. б/ Техният залез е края на една епоха. 

в/ Техния залез е краят на една епоха. г/ Техния залез е края на една епоха. 
 

36. В стихотворението „Братчетата на Гаврош” нарицателното име „гаврошовци” 

означава: 

а/ богати деца;       б/ деца с престъпно поведение;       в/ работещи деца; г/ бездомни, бедни деца. 
 

37. Прочетете текста: 

Че всяка вечер теменужена 

ти виждаш бедните деца 

и обидата незаслужена 

по изнурените лица. 

Художественото средство, използвано в подчертаните думи е: 

а/ сравнение;  б/ олицетворение;  в/ хипербола;  г/ епитети. 
 

38. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? 

а/ Поетическият текст се изгражда в мерена реч, т.е. в стихове. 

б/ В поетическия текст непосредствено се изразяват чувства, мисли, преживявания. 
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в/ Лирическият текст винаги е разделен на строфи. 

г/ Ритъмът в лирическите текстове се постига чрез повторението на еднакви елементи. 

 

39. Кое изречение НЕ е от „Принцът и просякът” ? 

а/ Сбъднал се бе най-сетне блянът на бедното момче. 

б/ Половин дузина прислужници се спуснаха … не зная защо, сигурно да се намесят. 

в/ Ако искаш да си имаш приятел – опитоми ме! 

г/ Те се спогледаха, погледнаха се в огледалото, после пак се спогледаха. 

 

40. Каква художествена идея носи текстът на Веселин Ханчев „Художник” ? 

а/ Изкуството скрива истината за живота. б/ Изкуството трябва да прави живота по-красив. 

в/ Изкуството не е за всички хора.  г/ Изкуството е безполезна дейност. 

 

41. Кое кара придворните на императора от приказката „Славеят на китайския 

император” така усърдно да търсят славея: 

а/ Желанието да покажат колко ценят изкуството.  

б/ Стремежът да покажат възхищението си от изкуството. 

в/ Страхът от наказанието на императора. 

г/ Страхът, че императорът ще загуби нещо много ценно. 

 

42. В кой от редовете са посочени наименованията на литературните видове, към които 

принадлежат художествените текстове „Художник” и „Славеят на китайския 

император” ? 

а/ стихотворение – фолклорна приказка;  б/ стихотворение – литературна приказка; 

в/ фолклорна песен – разказ;    г/ басня – роман. 

 

43. Думите: „Отваряй! Отвори вратата!” от „Принцът и просякът”са на: 

а/ войникът, ударил Том; б/ Уелският принц;  в/ Том Канти;  г/ часовоите. 

 

44. Какви художествени средства са използвани в подчертаните изрази? 

Посред лято,  в тая страшна жега,  тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто като попско расо. 

а/ алегория, олицетворение;   б/ повторения, хипербола; 

в/ епитети, сравнения;    г/ художествени детайли, алегория. 

 

45. Посочете грешното твърдение: 

Паисий нарича своята „История славянобългарска” „книжица”, защото… 

а/ историята на българите е кратка;   

б/ книгата, която е написал, е малка, но много скъпа и ценна; 

в/ малката книга е написана с много труд и любов; 

г/ изпитва умиление към малката книга, която е създал след дълъг и упорит труд. 

 

46. Какви художествени средства НЕ използва Паисий в следния откъс от „История 

славянобългарска” ? 

„Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език?” 

а/ реторичен въпрос;  б/ епитет;  в/ сравнение;  г/ реторично обръщение. 

 

47. В кой ред грешно са свързани автор и заглавие на негов художествен текст? 

а/ Йордан Йовков – „Серафим”;  б/ Оскар Уайлд – „Малкият принц”; 

в/ Марк Твен – „Принцът и просякът”; г/ Веселин Ханчев – „Художник”. 

 

48. В „Чужди езици” Бранислав Нушич НЕ осмива: 

а/ Олендорфовия метод за изучаване на френски език; 

б/ необходимостта от изучаване на чужди езици; 

в/ обясненията на учителя по немски език за спомагателните глаголи; 

г/ невежеството и глупостта по принцип. 

 

49. Авторът разказва за собствения си живот в: 

а/ „Принцът и просякът”;  б/ „Братчетата на Гаврош”;    

в/ „Приказка без край”;  г/ „Чужди езици”. 
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50. За кой герой не се разказва в главата „Том се среща с принца” ? 

а/ Том Сойер;  б/ Едуард Тюдор;  в/ лейди Елизабет;  г/ Том Канти. 

 

51.Преразкажете разказа „Златната връвчица” на Георги Райчев от името на неутрален 

разказвач. 
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VІ клас  

 

Златната връвчица 

 

 На младини дядо Нейко беше овчар. Цял живот премина в гората с овцете и козите. А сега е 

стар, недовижда и живее от помощта на добри хора. 

 Един ден старецът беше приклекнал до зида на общината и се припичаше на топлото 

мартенско слънце. В това време пристигна от някъде пътник, чужденец. Той яхаше охранен кон. 

Дрехите му бяха нови и скъпи. Пътникът спря и скочи пъргаво от коня. 

- Добър ви ден, хора! – подвикна весело той на събраните пред общината селяни. 

Селяните поздравиха с почит пътника. 

- На гости ви ида! – засмя се пътникът. – Търся тук един стар познайник. Кажете ми, жив 

ли е още старият овчар дядо Нейко? Във вашето село ли е още? 

- Ей го, е! -  посочиха селяните стареца. 

Човекът го приближи, пое и целуна десницата на стареца. Селяните гледаха смаяни: такъв 

богат човек да целува ръка на бедния старец! 

- Как си, дядо Нейко, живо-здраво ли си? 

- Е, че сполай на бога, живея … А ти кой си? И отгде ми знаеш името ? 

- Не ме ли позна, дядо Нейко? Аз съм от вашето село. Аз съм Камен … 

- Камен! Сирачето Камен! – извикаха селяните. – Гдето го пропъдиха лошите му братя и 

той се изгуби още от малко момче? 

- Камене, ти ли си, Каменчо? … Върна ли се, Каменчо – плачеше дядо Нейко от радост. 

- Аз съм, дядо Нейко. Помниш ли? Тогава аз минах в полето покрай твоето стадо. Вървях и 

плачех. Видя ме ти. Хляб ми даде и добри съвети. „Върви, Каменчо, по света! – рече ми ти. – Но 

помни: не проси, а с труд изкарвай прехраната си. не забравяй и другите. Прави добро на хората, 

синко!” Беден беше и ти като мене, дядо Нейко. За спомен ми даде една връвчица, която отряза от 

цървула си. Поръча ми след всяка добрина да връзвам по едно възелче на връвчицата. Послушах 

съвета ти. Правих добро и сполучих. Ето твоята връвчица. Тя беше златна за мене. Познаваш ли я? 

 И чужденецът подаде лъскава връвчица на стареца. Наистина тя беше същата негова 

връвчица, но сега на всяко възелче висеше по една жълтица. 

 - Че това са жълтици, синко! – извика разтрепераният от радост старец. 

 - Жълтици, дядо Нейко. Нали ти сам ми каза тогава, че който прави добро, добро сполучва. 

Ето, ти ме посъветва тогава за добро и аз ти се отплащам сега. 
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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ 

 

1. В 

2. В 

3. Г 

4. Б 

5. Г 

6. Г 

7. А 

8. Б 

9. В 

10. граматична 

11. Б 

12. В 

13. В 

14. Б 

15. В 

16. А 

17. Г 

18. А 

19. А 

20. Г 

21. А 

22. В 

23. Г 

24. Б 

25. А 

26. Б 

27. Б 

28. Б 

29. А 

30. А 

31. Б 

32. А 

33. В 

34. Г 

35. А 

36. Г 

37. Г 

38. В 

39. В 

40. Б 

41. В 

42. Б 

43. Б 

44. В 

45. А 

46. В 

47. Б 

48. Б 

49. Г 

50. А 
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         БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – VІ КЛАС 

 

1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10  

………………………………………………………. 

11 А Б В Г 

12 А Б В Г 

13 А Б В Г 

14 А Б В Г 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

18 А Б В Г 

19 А Б В Г 

20 А Б В Г 

21 А Б В Г 

22 А Б В Г 

23 А Б В Г 

24 А Б В Г 

25 А Б В Г 

26 А Б В Г 

27 А Б В Г 

28 А Б В Г 

29 А Б В Г 

30 А Б В Г 

31 А Б В Г 

32 А Б В Г 

33 А Б В Г 

34 А Б В Г 

35 А Б В Г 

36 А Б В Г 

37 А Б В Г 

38 А Б В Г 

39 А Б В Г 

40 А Б В Г 

41 А Б В Г 

42 А Б В Г 

43 А Б В Г 

44 А Б В Г 

45 А Б В Г 

46 А Б В Г 

47 А Б В Г 

48 А Б В Г 

49 А Б В Г 

50 А Б В Г 
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