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ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! 

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

Бургас, 17.04.2010 г. 

ІІ  клас 

 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 30 езикови и литературни 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 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 5. 

 Пролетта наближава. Зимата усеща нейните бавни и нежни стъпки. По 

високите склонове на далечните планини копнее снегът. Из долините ехтят вече 

възторжените химни на освободените реки и потоци. Из гората се понася тихо 

шумолене. Младият вятър заиграва из клоните. 

       По Елин Пелин 
 

1. Изберете най-подходящото заглавие: 

а) Пролетта си отива б) В планината  в) Младият вятър г) Иде пролет 
 

2. Колко са глаголите в текста? 

а) 5  б) 6  в) 4  г) 7 
 

3. С коя дума, близка по значение може да се замени глагола „копнее” в третото изречение? 

а) тъгува  б) мечтае  в) плаче  г) си отива 
 

4. Словосъчетанието „бавни и нежни стъпки” е съставено от: 

а) две съществителни имена и едно прилагателно име 

б) две прилагателни имена и едно съществително име 

в) глагол, съществително име и прилагателно име 

г) един глагол и две съществителни имена 
 

5. Подчертаните съществителни имена в текста са от: 

а) м.р.; м.р.; ж.р  б) ж.р.; м.р.; м.р  в) м.р.; ж.р.; м.р  г) м.р.; м.р.; м.р 
 

6. На кой ред думите са подредени по азбучен ред? 

а) праскова, прах, правило, празник  в) правило, празник, праскова, прах 

б) празник, правило, прах, праскова  г) правило, празник, прах, праскова 
 

7. На кой ред всички думи не могат да се пренасят? 

а) гъба, вода, юли, роза   в) нощ, саксия, ориз, дъга 

б) стая, мак, орех, елен   г) чук, лале, гост, свещ 
 

8. На кой ред е пропусната една и съща съгласна? 

а) ори__, кафе__, ри__ка, блу__ка  в) самоле__, шокола__, гле__ка, пле__ка 

б) почи__ка, панто__ка, шка__, моли__ г) сня__, кра__, фла__че, носоро__ 
 

9. На кой ред всички думи са написани невярно? 

а) дърво, патуване, убичам, лестенце  в) охо, валчица, ръкав, петел 

б) мадрец, еденица, убувки   г) лекарство, врабче, гълабица, стоден 
 

10. На кой ред едно от съществителните имена не е умалително? 

а) чайче, очилца, пиленце, краченце  в) стихче, зъбче, охлювче, хлебче 

б) влакче, носленце, сокче, дете  г) столче, зайче, оченце, книжка 
 

11. На кой ред няма правописни грешки? 

а) мечо пух, Боян, Явор, Несебър  в) Дунав, Стефан, теменужка, Лиляна 

б) лисан, Рунтавелка, София, рила  г) охльо Бохльо, Странджа, Ропотамо, маргаритка 
 

12. Подчертаните думи в текста са: 

Стъпила в реката плитка, 

пее Руска, реши плитка. 
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 а) съществително име, прилагателно име  в) прилагателно име, съществително име 

 б) съществително име, глагол   г) прилагателно име, глагол 

 

 

13. На кой ред всички думи не са прилагателни имена? 

а) сладък, мокър, тежък, писък   в) зелен, силен, скача, добър 

б) камък, бухал, слънце, замък   г) голям, пъстър, нежен, песен 
 

14. В кое изречение няма прилагателно име? 

а) Старият елен спря до извора.   в) Мечката вървеше тежко през гората. 

б) Слънцето погали нежно малкото цвете. г) Пролетният дъжд окъпа младите дръвчета. 
 

15. В кое изречение глаголите са написани правилно? 

а) Листенцата летят и тихо падът на земята.  

б) Жълтите иглики леко се полюшвът като запалени свещи. 

в) Птиците тъжът за изминалото лято. 

г) Жеравите долитат от топлите страни. 
 

16. На кой ред не е допусната грешка в правописа на глаголите? 

а) рисуваме, скачаме, бягаме, ходиме  в) обичаме, викаме, изваждаме, боледуваме 

б) хвърляме, пееме, смятаме, гледаме  г) караме, хващаме, пишеме, режеме 
 

17. Посочете верния отговор: 

а) Въпросителното изречение се пише на нов ред. 

б) Въпросителното изречение започва с главна буква и завършва с въпросителен знак. 

в) Тонът във въпросителното изречение е без значение. 

г) Въпросителното изречение изразява чувства. 
 

18. Колко са допуснатите грешки в изречението? Запиши на свободния ред в бланката! 

Една изжъдняла гълабица с бели пера путапяше чофката си в бистар ручеи, кугато една 

мрафка падна от идин клон във вудата. 
 

19. Отдели думите и изреченията. Постави главните букви и точките. Запиши текста на 

свободния ред в бланката! 

          мечопухсесъбудипосреднощисеослушапослестанаотлеглотозапалисвещисезапътикъмдолапасмед 
 

20. На кой ред е поставен правилно препинателния знак? 

а) С труд всичко ли се постига.   в) Купи ли от книжарницата нова книга? 

б) Видях в небето над нас самолет?  г) Пипи забавно момиче ли е! 
 

21. На каква творба е начало изречението „Нявга отдавна живял на света цар белобрад и 

премъдър.”? 

а) народна песен б) разказ в) повест г) народна приказка 
 

22. Поуката от приказката „Дядо и ряпа” се изразява с пословицата: 

а) Не оставяй днешната работа за утре.  в) Добро се с добро заплаща. 

б) Сговорна дружина планина повдига.  г) Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо. 
 

23. Авторите, които създават народни приказки са: 

а) писатели  б) поети  в) народни разказвачи  г) художници 
 

24. В текста се разказва за: 

     Посадиха едно дръвче до входа на жилищния блок. Децата го оградиха с изостаналите от 

строежа тухли. Тази пролет то се раззелени. Едно врабче идва и каца всеки път върху едно и 

също клонче, на едно и също място. И тъй като сутрин, когато излизам, аз го виждам все там, 

то почва да ми се струва вече част от дръвчето – негова пъпка или негов плод. 

        Атанас Далчев 

а) строежа на жилищния блок   в) едно врабче 

б) дръвчето, което се раззеленява  г) промяната на природата през пролетта 
 

25. С кой празник бихте свързали текста? 

 „Агънца в кошари блеят 

 със венчета от цветчета, 

 птичките в гората пеят 

 по бухлатите дръвчета.” 

а) Лазаровден  б) Гергьовден  в) Коледа         г) Никулден 

 

26. Кои са пропуснати рими в стихотворението? 
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              Кокиче 

 Из горите още  Но край храсти бели 

 преспи се …  виж кокиче … 

и сърдити вихри  маха ни с главичка 

зимни песни пеят нежно се засмяло! 

 

а) издигат, пъстро  в) белеят, бяло 

б) топят, високо   г) смеят, срамежливо 

 

27. Кой от текстовете не е художествен? 

а) Сбогом, птички песнопойни, 

от полета и усойни! 

Есента ви пъди вече 

в други земи, надалече. 

 

б) По белите клони на дърветата кацали дивни птички – с жълти коремчета, с червени крачка, 

със сини шийки, златни главици и очи, бистри като елмази. 

 

в) Птиците са единствените животни, които имат пера. Повечето от тях могат да летят и всички 

имат по две крила. Те имат кухи кости, оперение и олекотена човка вместо зъби. 

 

г) Право да ви кажа, деца, никак не се учудвам, че не разбирате какво си приказват птичките. Те 

говорят на човешки език само сутрин, когато вие още спите. 

 

28. Подчертаните думи в текста са използвани като: 

Бяла, спретната къщурка, 

две липи отпред. 

Тука майчина милувка, 

сетих най-напред. 

 

а) словосъчетания б) сравнения  в) прилагателни имена  г) епитети 

 

29. Написаният текст се отнася за: 

       Кратка поучителна творба, написана в проза или стихове, с герои хора, животни или 

предмети, чрез които се осмиват човешки недостатъци. 

а) приказка  б) стихотворение  в) басня  г) народна песен 

 

30. Откъсът от стихотворението е на? 

Тих бял Дунав се вълнува, 

весело шуми 

и „Радецки” гордо плува 

над златни вълни. 

 

а) Христо Ботев  б) Елисавета Багряна  в) Иван Вазов  г) Ран Босилек 

 

31. Разгледайте картинките. Каква смешна случка е нарисувана на тях? Избери подходящо 

заглавие. Състави и напиши разказ. 

 

                             1        2 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – ІІ КЛАС 

 

1. Г 

2. Б 

3. Б 

4. Б 

5. А 

6. В 

7. Б 

8. А 

9. Б 

10. Б 

11. В 

12. В 

13. Б 

14. В 

15. Г 

16. А 

17. Б 

18. 10 грешки 

19. Мечо Пух се събуди посред нощ и се ослуша. После стана от леглото. Запали 

свещ и се запъти към долапа с мед. 

20. В 

21. Г 

22. Б 

23. В 

24. В 

25. Б 

26. В 

27. В 

28. Г 

29. В 

30. В 
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БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – ІІ 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  

……………………………………………………………………………. 

19  

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

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 

 
 

 


