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ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! 

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

Бургас, 17.04.2010 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 отговорете на въпросите от 1 до 6. 
 

 На запад  в предбалканските дипли на Стара планина край Белоградчик се разпростират прочутите 

Белоградчишки скали. 

 Този „чуден скален свят”, както бележитият географ и историк проф. Константин Иречек нарече на 

времето Белоградчишките скали, е изграден от червени и ръждиви пясъчници и конгломерати, утаени преди 

милиони години. Тези пясъчници и конгломерати са разкрити  и с течение на времето под действието на външните 

рушителни сили са изваяни в чудновати форми. Човешката фантазия е успяла да наподоби в тях „Адам и Ева”, 

„Ученичката”, „Мадоната”, „Конникът”, „Сфинксът”, „Монасите”, „Монахинята” и др. и да създаде за тях 

интересни легенди. 

 Белоградчишките скали обхващат ивица с дължина 30 км и ширина около 3 км. На места те се извисяват 

на повече от 150 м. Затова в тях се откриват не само очертания на хора и животни, но и на старинни замъци и 

кули. В различни часове на деня Белоградчишките скали изглеждат различно, но особено фантастични са те при 

изгрев слънце и нощем при пълна луна. 
 

1. Най-подходящо заглавие на текста е: 

а/ Град  Белоградчик б/ Чудните скали в/ Белоградчишките скали      г/ Белоградчик и скалите му 
 

2. Кое е невярното твърдение според текста: 

а/ Белоградчишките скали се извисяват на 150 м.  

б/ В различни часове на деня скалите изглеждат различно 

в/ Константин Иречек нарича Белоградчишките скали „чуден скален свят” 

г/ Външни рушителни сили са изваяли чудновати форми от пясъчниците и конгломератите. 
 

3. Контестови синоними според текста са: 

а/ ръждиви пясъчници – конгломерати  б/ „Монасите” – „Монахинята” 

в/ Белоградчишки скали – „чуден скален свят” г/ хора и животни – замъци и кули. 
 

4. В подчертаното изречение от текста съюзът „но”: 

а/ свързва две прости изречения в състава на сложно съчинено противоположно 

б/ свързва еднородни допълнения  

в/ свързва еднородни определения 

г/ свързва две прости изречения в състава на сложно съставно. 
 

5. Какви са подчертаните думи от последния ред на текста като части на речта? Запиши отговора на 

свободния ред в бланката за отговори. 
 

6. Какъв е залогът на глаголните форми от третото изречение на горния текст? Запиши отговора на 

свободния ред в бланката за отговори. 
 

7. Думата „изводите” се състои от: 

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

в/ представка, корен, 2 наставки                        г/ представка, корен, окончание, определителен член 
 

8. Посочи излишния ред: 

а/ липова гора б/ борова гора  в/ гъста гора  г/ акациева гора 
 

9. В кой ред всички глаголи са от ІІ спрежение: 

а/ говоря, пях б/ плашех, писаха в/ играеше, мълча г/ седя, уча. 
 

10. В кой ред има само имена: 

а/ говорител, синее, дървен  б/ пет, синът, добре в/ мълчание, хубави, една       г/ тя, хубавее, щастие 
 

11. Кои местоимения имат членна форма? 

а/ притежателни  б/ лични  в/ показателни  г/ нито едни от посочените 
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12. В кой ред местоименията са само притежателни: 

а/ мой, кому, й б/ мои, наши, техни  в/ негов, него, нея г/ вие, ваш, ваша 
 

13. Каква част на речта са подчертаните думи. Определете граматическите им признаци, запишете ги на 

свободните редове. 

„Сега вие мирувайте, да чуем бачо ви какво ще ни каже.” 
 

14. Горното изчерение е: 

а/ просто разширено  б/ сложно съставно в/ сложно съчинено г/ сложно смесено 
 

15. Посочете синтактичната служба на подчертаната дума: „Краличът остана на мястото си.” 
а/ възвратно лично местоимение  б/ възвратно притежателно местоимение 

в/ обстоятелствено пояснение  г/ несъгласувано определение. 
 

16. Изречението „Марко спа лошо.” е: 

а/ просто кратко двусъставно  б/ просто разширено двусъставно 

в/ просто кратко едносъставно  г/ просто разширено едносъставно. 
 

17. В кое изречение има допълнение, изразено с местоимение? 

а/ „Снощните случки отнеха душевния му покой.” б/ „Аз главата си отрязвам, че докторът е невинен.” 

в/ „Тя зле разбра думите на баща си.”  г/ „Огнянов му върна книжката.” 
 

                      1                            2                 3                               4 

18. В изречението „Изведнъж детето го хвана плахо за ръка.” една от номерираните части е 

грешно определена като: 

а/ 1 – обстоятелство  б/ 2 – подлог  в/ 3 – допълнение г/ 4 – определение 
 

19. В изречението „Бурна радост искри неудържимо в очите на девойчето.” подчертаната част е: 

а/ пряко допълнение       б/ непряко допълнение    в/ съгласувано определение      г/ несъгласувано определение 
 

20. В кое изречение има пунктуационна грешка? 

а/ Донесоха ми книгата, наградена на конкурса.   

б/ Книгата, наградена на конкурса е наистина интересна. 

в/ Книгата ще хареса на читателя с приключенския си дух. 

г/ Пълна с приключения, книгата ще има успех. 
 

21. Коя запетая е излишна? 

С напредването на времето, /А/ отборът, /Б/ амбициран да спечели купата, /В/ може да 

има успех, /Г/ недостигнат до сега. 
 

22. В кое от изреченията си НЕ е местоимение? 

а/ Готова е на всичко за приятелите си.             в/ Пожелавам си винаги да сме приятели. 

б/ Много държа на старите си приятели.           г/ Ти си моята най-добра приятелка.            
 

23.  Напиши на свободния ред в бланката за отговори в какво глаголно време е подчертаната глаголна 

форма в изречението: 

„Когато дойдохме сутринта при него, той щеше да тръгва.” 
 

24. Как ще характеризираш изречението – „Много ми се ядеше сладолед.”? 
а/ сложно съчинено         б/ едносъставно        в/ именно         г/ безлично 
 

25. В кое изречение НЯМА пунктуационна грешка? 

а/  Задачите, включени в първата част на теста, трябва да решите за 30 мин. 

б/ Реших първата задача, обаче, не се справих с втората. 

в/ Председателят на комисията, провела изпита обяви крайните резултати. 

г/ Ученикът изпратил най-интересната задача за конкурса ще бъде награден. 
 

26. В коя от подчертаните думи е допусната грешка? 

Езикът /А/, на който /Б/ родителите говорят с техните /В/ деца, често се състои /Г/ от 

заповеди или забрани. 
 

27. Кое е вярно за изречението – „В края на март ще се проведат и безплатни прегледи за 

активни пушачи”? 
а/ Глаголната форма е в минало неопределено време.  б/ Глаголната форма е в страдателен залог. 

в/ Глаголната форма е в минало предварително време. г/ Глаголната форма е в бъдеще време в миналото. 
 

28. На кой ред няма грешка?  

а/ Вие, г-жо Стоянова, сте била болна, когато Ви потърсих.  

б/ Вие, г-жо Стоянова, сте били болна, когато Ви потърсих. 

в/ Вие, г-жо Стоянова, сте били болни, когато Ви потърсих. 

г/ Вие, г-жо Стоянова, сте била болни, когато Ви потърсих. 
 

29.  На кой ред има грешно записано причастие? 
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а/ недочуващи          б/ неизучавани         в/ не знаели         г/ неискайки 
 

30. – 33. Кой е излишният ред? 

30. а/ диря – търся     б/ диря – следа в/ употребявам – използвам г/ съединявам – свързване 
 

31.  а/ крило на самолет – крило на птица   б/ пръст на ръка – черна пръст 

 в/ ток на обувка – електрически ток   г/ каца с мед – каца самолет 
 

32.  а/ буря   б/ виелица  в/ вее   г/ вихър 
 

33.  а/ местоимение  б/ глагол  в/ определение  г/ съществително име 
 

34.  При коя от двойките думи има отношение както при двойката: наука – физика 

а/ нарцис – цвете  б/ куче – коте  в/ изкуство – театър г/ дума – звук 
 

35. Коя от думите е домашна? 

а/ сандвич   б/ комуникация          в/ могъщ      г/ презентация 
 

36. Кои от посочените определения се отнасят за Благолажа от разказа „Косачи”? 

а/ неискреност и нахалство   б/ наивност и глупост 

в/ въображение и сладкодумие  г/ смущение и нечестност 
 

37. Жанрът на „Приказка без край” е: 

а/ фентъзи роман     б/ исторически роман             в/ криминален роман     г/ литературна приказка 
 

38. Кое твърдение следва сюжета на приказката „Щастливия принц”? 

 Истински щастлив е човек, който … 
а/ не се е срещал с бедите на хората  б/ се среща с хора в беда и може да им помогне 

в/ стои далече от хората в беда  г/ е доволен да не изпада сам в беда 
 

39. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

а/ Баснята е дълго епическо произведение.   б/ Баснята е пестелива на описания. 

в/ Баснята е кратък поучителен текст.   г/ Баснята съдържа морална поука. 
 

40. От кое произведение е цитатът? 

 „Той беше … изгубен в окърпеното си палто като в пашкул.” 
 Напиши на свободния ред в бланката. 
 

41. Какво изразно средство НЯМА в горния цитат? 

а/ метафора  б/ сравнение  в/ епитет г/ градация 
 

42. Каква е основната тема на романа „Принцът и просякът”, поставена в първа глава? 

а/ как хората възприемат раждането на дете в семейството 

б/ забавните недоразумения, които произтичат от размяната на момчетата 

в/ крайностите в социалното разделение и как то влияе на човешките съдби 

г/ исторически факти от живота на кралското семейство през ХVІ век 
 

43. Кое от следните изречения на лисицата в „Малкият принц” изразява нейната тайна? 
а/ „Хората имат пушка.”        б/ „Животът ми е еднообразен.”  

в/„На земята могат да се видят най-различни неща.”     г/ „Най-хубавото се вижда само със сърцето.” 
 

44. Продължете вярно мисълта. В романизираната автобиография: 

а/ писателят пресъздава само достоверни факти б/ претворява реални събития в увлекателен сюжет 

в/ не допуска свои добавки в сюжета   г/ представя свой известен съвременник 
 

45. Авторът разказва за собствения си живот в: 

а/ „Принцът и просякът”  б/ „Чужди езици” в/ „Приказка без край”  г/ „Косачи” 
 

46. На мястото на многоточието поставете верния израз. 

В стихотворението „Братчетата на Гаврош” образът на града се превръща в символ на… 
а/ гаврошовците, които се скитат измъчени и гладни 

б/ бездушното отношение на обществото към съдбата на бездомните деца 

в/ бедността и нищетата 

г/ благородството и справедливостта 
 

47. От кое произведение са стиховете: 

 Колко гола беше, колко бедна 

 стаята с мъртвешките очи! 
 Напиши на свободния ред в бланката. 
 

48. Кои са употребените изразни средства в горния откъс: 

а/ епитет, повторение, реторичен въпрос   б/ реторично възклицание, повторение, епитет 

в/ сравнение, реторично обръщение, олицетворение  г/ реторичен въпрос, олицетворение, епитет 
 

49. В кой ред вярно са свързани автор и заглавие на художествен текст? 

а/ Михаел Енде – „Малкият принц”    б/ Бранислав Нушич – „Принцът и просякът” 
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в/ Йордан Йовков – „Серафим”    г/ Андерсен – „Приказка без край” 
 

50. Защо изучаваме „История славянобългарска” по литература, а не по история? 

а/ защото историческите данни не са точни в нея  б/ историческите личности не са истински 

в/ защото е литературна история    г/ защото в нея се говори само за езика 
 

51. Преразкажете разказа  „Радост” на Елин Пелин от името на момчето 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕМАТА – VІ КЛАС 

 

1. В 

2. А 

3. В 

4. В 

5. съществително име, наречие 

6. страдателен залог 

7. Г 

8. В 

9. Г 

10. В 

11. А 

12. Б 

13. лично местоимение 2 л. мн.ч. именителен падеж 

притежателно местоимение 2 л. мн.ч. 

лично местоимение 1 л. мн.ч. дателен падеж 

14. Б 

15. Г 

16. Б 

17. Г 

18. Г 

19. Г 

20. Б 

21. А 

22. Г 

23. бъдеще време в миналото 

24. Г 

25. А 

26. В 

27. Б 

28. Б 

29. Г 

30. Г 

31. А 

32. В 

33. В 

34. В 

35. В 

36. В 

37. А 

38. Б 

39. А 

40. Серафим 

41. Г 

42. В 

43. Г 

44. Б 

45. Б 

46. Б 

47. „Художинк” 

48. Б 

49. В 

50. В 
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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  

………………………………………………………. 

6  

………………………………………………………. 

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  

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………... 

 

……………………………………………………….. 

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  

………………………………………………………. 

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  

………………………………………………………. 

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  

………………………………………………………. 

48 А Б В Г 

49 А Б В Г 

50 А Б В Г 
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