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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. 

VII 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 задачи 1.-6. 

        Въпреки че българският език ще бъде първият официално признат език на кирилица в Европейския 

съюз (ЕС), у нас се чуват нелепи предложения за замяна на кирилицата с латиница. 

        Най-лесното е да заклеймим  привържениците на латиницата, като ги наречем „отцеругатели”, 

както преди повече от 240 г. отец Паисий Хилендарски нарича гърчеещите се българи. Но 

емоционалните обвинения не са аргумент. Важно е рационалното: какво би означавала замяната на 

кирилицата с латиница. Прави впечатление, че привържениците  на  тази  идея не смятат за 

необходимо да изтъкнат каквито и да било евентуални недостатъци на кирилицата. На въпроса, защо 

кирилицата трябва да бъде заменена с латиница, отговарят: така е в Европа. Но дали наистина е 

така? Европа е носител на множество различни традиции. Една от тях, при това най-

продължителната в Европа, е гръцката. Гърция е член на НАТО и на ЕС, но в нея никога не е отваряна 

дума за замяна на гръцката азбука с латиницата. 

        Освен това папа Йоан–Павел Втори още преди четвърт век обяви светите братя Кирил и 

Методий за духовни съпокровители на Европа заедно със свети Бенедикт. Така от Рим, от града, 

който даде на света латинската азбука, идва и примерът, че кирилицата не е пречка за нашата 

европеизация. 

        Има и чисто филологически аргумент: латиницата е непригодна за нашата фонетична система. 

Тя не притежава букви за някои български звукове. С латиницата няма  как да се означи и мекостта на 

съгласните, която сега отбелязваме с буквата ь в думи като Ботьо, Кольо, шофьор. 

                                                                                                                                                          (Из печата)  

1. Кое е подходящото заглавие на текста? 

а) Кирилицата – втората азбука в ЕС                          б) Кирилица или латиница – изберете сами 

в) Кирилицата в Европейския съюз                             г) Исторически и културни корени на кирилицата  
 

2. Предназначението на текста е : 

а) да се обосноват различни становища за замяна на кирилица с латиница 

б) да се убеди читателят в несъстоятелността на замяната на кирилица с латиница 

в) да се посочат трудностите, които ще предизвикат замяната на кирилица с латиница 

г) да се представят сведения за използването на гръцката азбука в ЕС 
 

3. Откъсът е от: 

а) публицистичен текст         б) художествен текст        в) научен текст            г) разговорен текст 
 

4. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

    Аргументи от кои области използва авторът за доказване на тезата си? 

а) от областта на историята                                           б) от областта на културата 

в) от областта на езикознанието                                   г) от областта на литературознанието  
 

5. С кое изречение НЕ може да бъде продължен текстът? 

а) В това ни убеждават примерите от Западна Европа. 

б) Тези звукове не могат да се предават с латински букви. 

в) Невъзможността на латинската азбука да предава особености на славянската реч е обсъждана у 

нас и преди. 

г) Следователно идеята за замяна на кирилицата с латиница няма връзка с нашата културна история. 
 
 

6. Кое от твърденията е вярно според текста? 

а) Йоан-Павел Втори и свети Бенедикт са покровители на Европа. 

б) Единствено българите не пишат на латиница в Европа. 

в) Културата с най-дълга история в Европа е гръцката. 

г) ЕС настоява за приемането на латиницата в България. 
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7.-8. При коя от двойките думи има отношение, различно от отношението между думите в 

останалите двойки думи: 

 

7. а) дробове – въздух     б) стомах – храна      в) артерии – кръв       г) скелет – кости 
 

8. а) великодушие – благородство                    б) лъжа – измама 

    в) двуличие – лицемерие                               г) щедрост – прахосничество 
 

При коя от двойките думи (задачи 9.-11.) има отношение както при посочената двойка думи? 

9. чин – полковник 

а) благородник – граф      б) титла – цар       в) знание – професор        г) отбор – титуляр 
 

10. история – биология 

а) лингвистика – езикознание                        б) физика – математика 

в) археология – наука                                      г) природозащита – екология 
 

11. ученик – клас  

а) член – партия       б) шеф – фирма         в) стока – магазин           г) бисквити – кутия 
 

 Какво означават фразеологичните словосъчетания ( задачи 12 – 13)? 

12.слагам си обеца на ухото 

а) намислям си нещо      б) обричам се на нещо      в) вземам си поука       г) запомням наизуст 
 

13. плъзгам се по повърхността 

а) плъзгам се по наклонена плоскост                       б) не вниквам дълбоко 

в) преглеждам набързо                                              г) ограничавам се до най-важното 
 

Кой от изразите (задачи 14 – 16) е синоним на подчертаната дума? 

14. Особено старателен той бил в часовете по физика.   

 а) способен        б) грижлив        в) усърден           г) талантлив 

15. Това бе фатално стечение на обстоятелствата, което по-късно ни донесе много нещастия. 

 а) неясно           б) важно             в) съдбовно         г) нещастно 

16. Учтивостта е мерило за културата и възпитанието на човека. 

а) признак          б) преценка        в) степен             г) основа 
 

В кой ред задачи (17 – 18) има правописна грешка? 

17.  

а) Вторият по големина български стоманодобивен комбинат се намира в Перник. 

б) Отгоре има две камбани: по-голяма и по-малка. 

в) Любовта за мене е символ на ново начало. 

г) Те бяха увити като бомбон в червен станиол. 

18. 

а) Когато кафето е изпито, чашата се поставя върху чинийка, за да може течността да се оттече. 

б) Но това е дълга история и няма да ви отегчавам с нея. 

в) Тогава те са неразделни. 

г) От там тръгна всичко. 
 

Къде няма правописна грешка (задачи 19 – 21)? 

19.  

а) ягуар            б) резервуар            в) кулуар               г) тротуар 

20. 

а) отблясак       б) израстак             в) камънак             г) отпечатак 
 

21. В кои позиции трябва да има запетая? 

Срещу тях стоеше враг /1/ и то силен враг /2/ който не  прощаваше /3/ не проявяваше милост/4/ 

и унищожаваше всичко. 

а) 1, 2, 3            б) 2, 3           в) 2, 3, 4            г) във всички 

 

22.Кое твърдение отговаря на смисъла на фразеологичния израз солта на земята? 

а) най-необходимата подправка                  б) название на петия тон  в гамата до-мажор 

в) най-ценната част от обществото             г) минерална съставка 
 

23. Какво е по състав изречението? Напиши отговора на празния ред в бланката. 

Купих къщата, където е живял писателят. 

24. Кое изречение се отличава от останалите по състав? 
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а) Бързо направете, каквото е нужно. 

б) Никой не разбра какво почувствах. 

в) Кой ще се досети как да решим задачата? 

г) Научих истината, как са се срещнали. 
 

 

 
 

25. Отбележете кой ред ще поставите след обръщението. 

Г-жо Проданова, 

а) били сте приятно изненадана, затова сте му отговорила със същия жест. 

б) Вие сте размахвали разгневени тетрадката срещу нея, защото сте искали да я сплашите. 

в) Вие сте били превъзбудени и може би затова сте се изказали в нейна полза. 

г) ако сте били предразположена, щяхте ли да го прегърнете? 
 

26.Кое изречение съдържа съставно глаголно сказуемо? 

а) Мигаше на парцали, защото се чувстваше виновен. 

б) Намигни ми да разбера дали си съгласен. 

в) Момчето започна бързо да мига с очи. 

г) Той се отдръпна назад, мигайки смутено с очи. 
 

27. Кое изречение съдържа сказуемно определение? 

а) Засрамената жена ме погледна и отмина.             б) Поглеждайки ме срамежливо, тя отмина. 

в) Срамежливо поглеждайки ме, тя отмина.             г) Поглеждайки ме, засрамена тя отмина. 
 

28. Каква грешка е допусната в изречението? 

      Ако по време на разговор събеседникът ви си сменя позата значи сте спечелили симпатиите му. 

а) граматична          б) правописна             в) пунктуационна           г) лексикална 
 

29. Определете синтактичната служба на подчертаните части в изречението. 

      Кръстосаните ръце и крака изразяват недоверие – показват, че вашият събеседник не вярва в 

това, което му казвате. 

Напиши отговора на свободния ред в бланката. 
 

30. Кое изречение е кратко двусъставно? 

а) Великите мисли често са най-усмихващите се. (Ж. Гюйо) 

б) Шегата е надхитрена болка. (М. Касел) 

в) Смехът е човеколюбие. (Л. Толстой) 

г) Хуморът е изкуство да се живее. (Хьофдинг) 
 

31. Каква синтактична служба изпълнява подчертаната дума в изречението? 

      Лъвът балкански в бой великански с орди душмански води ни крилат. 

Напиши отговора на свободния ред в бланката. 
 

32. Каква грешка е допусната в изречението? 

      Шегите, предизвикващи болка не са шеги. (Сервантес) 

Напиши отговора на свободния ред в бланката. 
 

33. В кое от посочените изречения обособените определения се отнасят за допълнението? 

а) Ръцете, сложени в джобовете с палци навън, говорят за хора със силен характер. 

б) Очи – влажни и тъжни, издават сантиментална личност, която не умее да се радва на живота. 

в) За враждебност говорят жестовете на ръцете, преплетени и със стиснати пръсти. 

г) Голяма плахост, типично женско качество, означава жестът кръстосани крака. 
 

34. Кое изречение НЕ съдържа еднородни части? 

а) Прикритите уста с ръка означават фалш – жест, който издава човек с лъжлива същност. 

б) Пръстите в устата са липса на самочувствие и самоувереност. 

в) Понякога вместо пръст в устата се поставя или цигара, или химикалка. 

г) С такъв човек трябва да се разговаря спокойно, бавно и разумно. 
 

35. В кое от словосъчетанията е допусната грешка при употребата на бройната форма? 

а)  няколко чина        б) десетки компютри          в) колко ученика          г) толкова войници 
 

36. За какъв идеал е готов да умре бунтовникът от „На прощаване”? 

а) за любов и семейно щастие                               б) за правда и свобода 

в) за пари и благополучие                                      г) за слава 
 

37. Лирическият герой в „На прощаване” отправя своя завет: „...и дето срещнат душманин, / с 

куршум да го поздравят, / а пък със сабя помилват...”, към: 

а) своите другари       б) братята си       в) майката и либето        г) борците за свобода 
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38. Кои определения най-вярно съответстват на чувствата на героя от „На прощаване”, ако се 

завърне като победител у дома? 

а) скръб и покруса     б) философска размисъл        в) възторг и радост        г) надежда и вяра 
 

39. В III – та глава на повестта „Немили-недраги” Странджата завършва развълнуваната си 

реч с лозунга: 

а) „Мирувайте!”       б) „Смърт на врага!”          в) „Станахме баби!”         г) „Да живее България!” 
 

40. „Българский лев”, „Филип Тотю, храбрий Български войвода”, „Свободна България!!!” в 

повестта „Немили-недраги” са: 

а) названия на българските кафенета                           б) патриотични лозунги 

в) надписи на четнически знамена                                г) нито едно от трите 
 

41. Характеристиката „мечтател, идеалист, ветреник” авторът използва за един от хъшовете и 

той е: 

а) Попчето         б) Македонски            в) Бръчков          г) Хаджият 
 

42.Използваният художествен похват от Иван Вазов при композирането на събитията в разказа 

„Една  българка” се нарича: 

а) ретардация        б) координация           в) ретроспекция           г) кулминация 
 

43. Финалът на VІ част на разказа „Една българка” изпълнява функцията на: … Отговорът 

наши на свободния ред в бланката: 
 

44. Историческото време на разказа „Една българка” Вазов определя като „20 май 1876 г.”. 

Тази дата е част от историческо събитие и то е: 

а) Априлското въстание                                            б) Старозагорското въстание 

в) Руско-турската Освободителна война                 г) Велчовата завера 
 

45. Поетът сравнява героизма на опълченците и битката на връх Шипка с/със: 

а) Картаген            б) Спарта             в) Термопилите             г) Голгота 
 

46. Пространствената опозиция  ГОРЕ – ДОЛУ най-добре илюстрира противопоставянето: 

а) „върхът” – „урвата дива”                              б) „Сюлейман безумний” - „Столетов, наший генерал” 

в) „аллах!” – „ура!”                                            г) „гъсти орди” – „дружините наши” 
 

47.  Какъв е определящият емоционален тон на одата „Българският език”? 

а) спокоен и хладнокръвен                                б) тържествен и изобличителен 

в) хумористичен и саркастичен                         г) интимен и изповеден 
 

48. Кои ключови думи, изграждащи една от многобройните антитези в текста, откривате в 

първия стих на лирическото встъпление и в епилога на одата „Опълченците на Шипка” от 

Иван Вазов? Напиши отговора на свободния ред в бланката. 
 

49. Алеко Константинов не описва веднага гледката, която вижда при срещата си с Ниагара. 

Това забавяне се нарича: … Напиши отговора на свободния ред в бланката. 

 

50. Каква риторическа фигура съдържа цитатът? 

      Долу – ад ! Нещо ври, кипи, беснува се, гърми, като че потърсва цялата околност... 

 Напиши отговора на свободния ред в бланката. 
 

51. Преразкажете разказа  „Как се спасих от хулигани” на Антон Атнонов - Тонич от името на 

неутрален  разказвач 
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VІІ клас 

 

Как се спасих от хулигани 

 

 Беше полунощ, връщах се от театър в нашия отдалечен комкплекс „Четвърта младост”. 

 Двамата изскочиха пред мен ненадейно, когато наближавах последния блок. Наоколо нямаше 

жива душа, само десетина леки коли почиваха безучастно под брезентовите си чулове. 

 По-кльощавият от двамата стискаше в десницата си къса метална тръба – от онзи размер, който 

почти никога човек не може да намери в магазините. А другият – нисък, но с широк като на фотьойл 

гръб, държеше тухла. Най-обикновена тухла, която в огромната му ръка изглеждаше като малко ръжено 

хлебче. 

- Продава се! – каза кратко той и поднесе тухлата до носа ми. 

- К-к-колко й искате? – попитах аз разтреперан, проклинайки часа, в който отказах да се 

запиша в курсовете по джудо. И огледах с крайчеца на окото си близкия жилищен блок. 

- Колко ли? – отвърна с въпрос и той. – Е, няма да се караме! Колкото имаш… Само че 

всичките! 

- Ако те гризе съвестта, че са малко и ни ощетяваш, можеш да добавиш и часовника! – 

допълни другият, кльощавият. 

„Да става каквото ще! Трябва да опитам!” – реших в себе си, защото получаната днес заплата 

беше в джоба ми. Освен това омегата, спомен от баща ми … И ревнах с цяло гърло: 

- Помо-о-о-о-о-о-о-ощ! Помо-о-о-о-о-о-о-о-ощ! 

- А-а , значи така? Подли византийски номера! – забеляза собственикът на тухлата. – Не се ли 

боиш, че ще прегракнеш? 

Но в гласа му нямаше и капчица злоба. 

А кльощавият се изкиска. 

- Щом ти се вика, викай! Колкото ти глас държи! … Само че и да те чуят, все тая … Българинът, 

братчето ми, не си слага току-тъй главата в торбата! 

 И наистина – никой. 

 - Викай де! – засмя се дрезгаво широкоплещестият. – Защо млъкна? Или загуби вяра в човека? 

 Мина цяла минута, втора, а наоколо – никакъв признак на живот. Тогава аз мигом съобразих. 

Поех си дълбоко въздух и отново ревнах: 

- Крадат гумите-е-е-е-е-е! 

Тозчас в блока се запалиха десетки лампи, а още в следващия миг той заприлича на новогодишна 

елха. По стълбището затопуркаха токоле и налчета … Само след десет секунди на входа, по-бързи от 

пожарникари, се появиха десетина мъже в пижами и анцузи. 

- Изюди ни дяволът! – изпъшка широкоплещестият и кимна на другия да се омитат. 

Подир няколко мига нямаше вече и помен от нападателите. 

- Къде са верицата им? – ревна един от дотичалите мъже, късо подстриган, с кухненски нож в 

ръка. 

- Да ги догоним! – предложи друг, обут в ботуши на бос крак, който държеше в ръка пистолет. 

Но като видяха, че колите си стоят непокътнати на мястото, отказаха се да преследват 

хулиганите. 

- Ти, другарю, попресили! – вторачи се в мен онзи с ножа. 

- Така ти се е сторило! – подхвърли ми друг. 

Искрено съжалих, че не изчаках да ме цапардосат с тръбата, за да не ги разкарвам напусто. 

- Излезе много шум за нищо! – забеляза един млад човек с модна италианска прическа. Май 

че го бях виждал в онуй, жълтото волво, последен модел. 

- Абе нищо, нищо, ама утре може да ми събуят количката! – възрази съседът с ботушите на 

бос крак. – Как не им пуснах по една оловна бълха в задника, та да видят как се краде чуждото! 

- Велико пости съм постил, дорде я купя тая количка! – сподели друг. 

Но все пак не тръгнаха да догонят хулиганите. 

В края на краищата това не ме интересуваше в момента. Да му мисли онзи, който утре вечер има 

намерение да ходи на театър и да закъснява … 
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БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – СЕДМИ  КЛАС 
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