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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. 

VІІІ  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 отговорете на въпросите от 1. до 4. 
 

Нека пребъде 

 Така е наречен един интересен “Кирило-Методиевски лист”, издаден в Сао Паоло – Бразилия, в 

дните на големия празник на българската писменост и култура. Листът се появява по инициатива на група 

българи, живеещи в страната. Отпечатан е от издателство “Хемус”, което е създадено в Сао Паоло от 

бразилци от български произход преди двадесетина години. 

 Шестте страници на вестника съдържат редица ценни материали и цветни репродукции: кратки 

исторически бележки за създаването на българската държава, откъси от “За буквите” на Черноризец 

Храбър и “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски. 

 “Великани на духа” – така е озаглавена речта на професор Роже Бернар, произнесена на честване 

на делото на Кирил и Методий в Париж. Намерили са място и Обръщение на българската колония в 

Австралия към българските колонии по света, информация за Кирило-Методиевски песни, репортаж за 

Софийския университет “Св. Климент Охридски” и др. 

 Листът е едно радостно явление за българите в Бразилия, израз на родолюбивите чувства на 

нашите сънародници, живеещи там, на желанието не само да не се прекъсва, но и да се заздравява връзката 

с родината. 
 

1. Какъв вид е текстът: 

а/ научен  б/ публицистичен  в/ художествен  г/ разговорен 
 

2. Коя е темата: 

а/ история за създаване на българската държава       

б/ речта на проф. Роже Бернар 

в/ “Кирило-Методиевски лист”– израз на родолюбиви чувства      

г/ вестникът съдържа цветни репродукции 
 

3. Коя от думите е термин: 

а/ родолюбивите чувства    б/ репортаж       в/ кратки исторически бележки          г/група българи 
 

4. Кое не е вярното твърдение: 

а/ желанието на българи, живеещи в Бразилия да издадат свой празничен брой на вестник 

б/ вестникът съдържа 6 страници цветни материали 

в/ поместено е Обръщение на българската колония в Австралия 

г/ издателство “Хемус” е създадено от бразилци от български произход 
 

5. В кой ред е допусната правописна грешка: 

а/ странни, традиционни, есенни   б/ именно, особенно, рожденна 

в/ каменни, стенни, пунктуационни   г/ информационна, анимационна, писмена 
 

6. Кой е правилният вариант: 

а/ Седмият е ново роден    б/ Седмия е ново роден    

в/ Седмият е новороден    г/ Седмия е новороден 
 

7. Какво е отношението ТЕМА – ИДЕЯ 

а/ няма разлика в понятията     

б/ темата поставя въпрос, а идеята - отговор 

в/ темата може да се изрази в заглавието, а идеята не може 

г/ темата разкрива основния проблем, а идеята – отношението към него 
 

8. Какъв е видът на следното поетично изречение по състав: 

“Обичам те, българска реч, 

звук сладък, най-мил в звуковете, 
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ту арфа звънлива, ту меч 

на майстор художник в ръцете.” 

    Ив. Вазов 
 

а/ просто разширено    б/ сложно съставно с подчинено определително 

в/ сложно съчинено разделително  г/ сложно смесено 
 

9. В кое от изреченията има пунктуационна грешка: 

а/ Сфинксът, митично същество с лъвско тяло и човешка глава стои на стража край пирамидите. 

б/ Древните египтяни са се страхували от наводнения, опустошителни за реколтата. 

в/ Преди милиони години Индия била отделен континент, обграден от океан. 

г/ В този тунел е монтирана модерна апаратура за обезопасяване, включваща лазерни измерителни 

уреди. 
 

10. Какъв пунктуационен знак е пропуснат в изречението? 

На тези, които не обичат да си служат с носна кърпа, препоръчваме да прочетат Бай Ганьо и 

особено епизода с погребението, където героят, след като издухал звучно носа си с ръка, раздал носни 

кърпи за “бог да прости”. 

а/ запетая  б/ тире  в/ кавички  г/ многоточие 
 

11. Посочете вида на грешката в изречението: 

Направи добро на човека тогава когато му е необходимо. 

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

12. Морфологията изучава: 

а/ формите на думите, класовете думи и строежа им б/ съществителни и други имена и глаголи 

в/ морфемите      г/ предлози, съюзи, наречия 
 

13. Посочете невярното твърдение: 

а/ Чрез пунктуационния анализ се ориентираме за строежа на словосъчетанието. 

б/ С помощта на морфемния анализ изясняваме строежа на думата. 

в/ Правописни грешки откриваме чрез правописен анализ. 

г/ Правоговорният анализ помага да откриваме правоговорни грешки. 
 

14. Колко запетаи са пропуснати в изречението? 

Тогава човек усеща по бузите си лекия полъх на южния вятър дошъл от моретата в ледените 

владения на зимата и някаква смътна надежда и радост пробуждат душата сякаш вече идва 

пролетта. 

а/ 2  б/ 3  в/ 4  г/ 5 
 

15.В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка? 

а/ И като седна в каруцата, потъна в кожуха си и се разрида като дете. 

б/ На гърба си носеше мръсна полупразна раница която висеше на кръста му като зелена, обрулена от 

вятъра круша. 

в/ Всъщност не беше стар навярно нямаше и шейсет години. 

г/ Знам че всичко ще се промени. 
 

16. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 

а/ Септемврийският месец, издигнат високо, изливаше сребриста светлина. 

б/ В такава нощ, светла като ден, мъчно можеше да се допусне, че ще дойдат крадци. 

в/ Тишината бе станала по-пълна небето по-сияещо. 

г/ Мисля да бягам, защото нямам домашно. 
 

17. За коя социокултурна сфера е подходящ текстът: 

Днес ще има разкъсана облачност, по-значителна над Западна България, където на отделни 

места е възможно да превали дъжд. Ще духа умерен югозападен вятър. Максимални температури 

между 10 и 11 градуса. 

а/ институционална   б/ стопанска  в/ научна  г/ медийна  
 

18.Стилистиката е наука, която изучава: 

а/ думите като части на речта   б/ речниковото значение на думите 

в/ особеностите на речевите стилове   г/ звуковата страна на езика 
 

19. В кой стил най-често се употребяват прости, кратки, непълни изречения: 

а/ научен   б/ административно-делови   в/ разговорен  г/ художествен  
 

20. Кое твърдение е грешно? 
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а/ В писмен текст обособените части винаги се отделят пунктуационно от останалите части на 

изречението 

б/ Обособените части могат да се отделят със запетая или тире 

в/ Никога не се обособяват подлогът и сказуемото 

г/ Във всяко изречение трябва да има обособена част, защото се подобрява стилът 
 

21. – 26. При коя от двойките думи има отношение както при двойките  
 

21. ръкопляскане – одобрение 

а/ юмрук – закана  б/ око – вежди            в/ ритник – удар  г/ кимане – съгласие 
 

22. дърво - клони 

а/ коса – панделка  б/ книга – страници  в/ маса – покривка       г/ книга–стихове 

 

23. режисьор – кино 

а/ сценарист – филм    б/ скулптор – статуя      в/ художник – картина г/ хореограф – балет 
 

24. композитор – песен 

а/ художник – изложба б/ артист – пиеса в/певец – концерт  г/ поет – поема 
 

25. птица - гнездо 

а/ вълк – глутница            б/ ферма - крави  в/ катерица – хралупа  г/ крава – обор 
 

26. натрапен – нежелан 

а/ сходен – различен             б/ безлюден – оживен     

в/ утвърдителен – неодобрителен г/ деформиран – обезобразен 
 

27. Коя дума е различна по смисъл на думата тяло? 

а/  предмет  б/ снага  в/ плът  г/ убежище 
 

28. Кой от фразеологичните изрази не е смислов синоним на фразеологизма “от пусто в празно”? 

а/ празна работа     б/ сизифовски труд 

в/ работя за тоя, дето духа   г/ не знае ни делник,ни празник 
 

29.С кой от изразите не може да бъде заменено словосъчетанието “правеше жестове”   в 

изречението? 

Той постоянно правеше жестове на другите, но не срещна нито любов, нито признателност. 

а/ проявяваше внимание и щедрост  б/ даваше обещания 

б/ извършваше благородни дела   г/ правеше щедри дарения 
 

30.На какъв основен принцип е основан българският правопис: 

а/ фонетичен б/ морфологичен  в/ синтактичен  г/ исторически 
 

31. Думата разумните е изградена от: 

     а/ корен, наставка, окончание, определителен член  

б/ представка, корен, наставка, окончание, определителен член    

в/ представка, корен, окончание, определителен член    

г/ представка, корен, наставка, окончание 
 

32.Кои граматически признаци са на глагола: 

а/ време, залог, определеност, лице   б/ лице, число, род, време 

в/ лице, число, залог, вид    г/ лице, залог, вид, падеж 
 

33.В кой ред глаголите са от І-во спрежение: 

а/ смея, говеят, играхте, биете   б/ четем, пишем, говорим, казвам 

в/ откривам, внушават, бяга, пее   г/ скачам, искам, мисля 
 

34. В коя от думите не е допусната правописна грешка: 

Шоуто трябва да продалжи (А) и втория (Б) филм “Хари Потър и стаята на тайните” е вече продукция, 

като екипа (В) е същият (Г). 
 

35.  В изречението: 

Ние трябваши отдавна да са събиреми, да пугуворими и да видими какво да напраими и ако не 

можими да решими, да са съгласими да избиреми кумисия. 

Отклоненията на книжовната норма се дължат на: 

а) говорен дефект   б) диалектни особености 

в) използване на жаргон  г) изискването за употреба на разговорни елементи 
 

36. В повестта „Преди да се родя” избраната свидетелска наративна позиция (гледна точка на 

очевидец) разказва за: 

а/ хора и събития, нрави и ритуали, минало и настояще, за национално специфичното и общочовешкото 
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б/ съвсем обикновени случки, които предхождат раждането на едно дете и се случват на всекиго 

в/ комичните проблеми, които съпътстват създаването на едно ново семейство 

г/ съпоставката между миналото и настоящето, в която патриархалният свят тотално е дискредитиран и 

пишещият изцяло се отрича от него. 
 

37. Защо родителите на Петър от повестта „Преди да се родя” решават да го оженят? 

а/ традицията повелява младежите и девойките да сключват брак, когато родителите им решат 

б/ майката и бащата на момчето вземат това решение, защото искат да имат в къщата си още един човек, 

който да работи 

в/ според нравите на миналото е било обичайно да се сключва брак в ранна възраст (момчето е навършило 

16 години) 

г/ женитбата е много важно събитие и е редно на неопитните младежи да помагат възрастните, които имат 

повече житейски познания. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Родителите на Петър решават всички въпроси, свързани с неговата женитба. Защо тогава той 

трябва да отиде до Могиларово, за да види бъдещата си жена? Посочете неточния отговор: 

а/ според Гочо Патладжана момчето трябва само да се увери в трудовите навици на девойката 

б/ баба Неда и дядо Иван искат техният син да бъде щастлив и ако той не хареса бъдещата си жена, сватба 

няма да има 

в/ според традиционните норми срещата между бъдещите съпрузи преди сватбата е задължителна 

г/ идеята за изненадващото посещение е много харесана от дядото. 
 

39. Защо при вестта за посещението на годежарката дядото и бабата се залавят да почистят дома си? 

а/ дядото и бабата са прекалено развълнувани и намират успокоение във физическата дейност 

б/ почистват дома си в знак на специално уважение към предстоящото гостуване на дългоочакваната 

пратеничка от Могиларово 

в/ и двамата разбират необходимостта от чистота, но са много заети и не могат да отделят време и сили за 

почистване 

г/ дядото и бабата са наясно с общоприетите хигиенни изисквания, но в къщата им е прекалено мръсно. 
 

40. – 42. Попълнете на пропуснатите места в цитатите думите „баба”, „дядо”, „баща ми” в 

бланката за верните отговори.  

40.  „… изглеждаше на преоблечен в нови селски дрехи интелигент.” 

41. „косата на … лъщеше като гарваново крило.” 

42. „…, като мнозина от нашия род, не бе от умните, но първата значителна глупост извърши едва на 

шестнадесет години и два месеца.” 
 

43. Защо, когато тръгва за втори път към Могиларово, бащата на разказвача взема чужди 

дрехи – астраганен калпак и кожух? 

а/ през зимата е много студено и точно тези дрехи са му необходими 

б/ защото трябва да създаде впечатление за благополучие 

в/ тръгва на дълъг път и трябва да е топло облечен, а това може да стане само с тези дрехи 

г/ грижите за избора на облеклото са на родителите му, а той винаги им се подчинява 
 

44. В кои стихове от цикъла „Зимни вечери” е пресъздадена кулминацията в страданието? 

а/ „Сред стаята ковчег положен,/ в ковчега – моминско лице” 

б/ „Проточено ридай старуха,/ нарежда горестни слова” 

в/ „Децата пищят и се молят” 

г/ „сред своята скръб и неволя / жена проридава едва”. 
 

45. Как се осъществява връщането към земята, към родното в стихотворението „Потомка” на 

Елисавета Багряна? Посочете неверния отговор: 

а/ само чрез докосването до земната твърд б/ признаване на родството със земята 

в/ събуждане на гласа на непокорната кръв г/ припомняне на стихиите на древните времена 
 

46. Какво отсъства в светлата картина на красота и волност в този стих? 

Конски тропот може би кънтял е 

из крайдунавските равнини 

и спасил е двама от кинжала 

вятърът, следите изравнил. 

а/ трагичната развръзка на едно необичайно дръзко решение  

б/ романтичната картина на двама млади 
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в/ драматичната сцена в битието на влюбените 

г/ превъзмогване на баналното и делничното в ежедневието. 
 

47. От какво не е привлечена лирическата героиня от стихотворението „Потомка”? 

а/ материалните ценности   б/ волността на поривите 

в/ свободата на духа    г/ ценностите на сетивните изживявания. 
 

48. Антитезите са в основата на стихотворението „Потомка”. В кой ред няма антитези? 

а/ сън – пробуждане б/ покой – движение в/ скитническа – непокорна г/ вярна – коварна 
 

49. Каква е ролята на слуховите („конски тропот”, „волен глас”) и на зрителните картини 

(”прабаба тъмноока”, „светъл хан”) в текста на стихотворението „Потомка”? Посочете 

неточния отговор: 

а/ имат символно-подтекстово звучене 

б/ емоционално-логически подсилват внушението за греховност 

в/ засилва се естетическото въздействие на стиховете 

г/ конкретните предметни образи и картини подпомагат по-задълбоченото възприемане на текста 
 

50. Литературна творба, в която има непосредствен израз на чувства, се определя като … 

Запиши отговора на свободния ред в бланката. 
 

51. „Любовта трябва да прави хората по-добри” 

       „Милосърдието – слабост или сила?” 

(ЛИС според изучено в VІІІ клас произведение по избор или есе) 

 

 

         БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – VІІІ 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 А Б В Г 

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  

…………………………………………………………….. 

35 А Б В Г 
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36 А Б В Г 

37 А Б В Г 

38 А Б В Г 

39 А Б В Г 

40  

………………………………………………………… 

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 

 


