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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС  

 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

ПОД ЕГИДАТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ  - БУРГАС 
 

ХІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас 

 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 
Бургас, 26.03.2011 г. 

ІV клас 
 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 25 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 верния отговор. Правилно решен тест ще ви донесе 30 

точки, 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 от 1 до 9 включително. 
 

Северният вятър и Слънцето спорили кой е по-силен и решили да признаят за победител 

този, който успее да смъкне палтото на първия пътник, показал се от завоя на пътя. 

Пръв опитал силата си вятърът. Яростно заблъскал човека със смразяващи ледени 

вихрушки. Но така той само принудил мъжа да се загърне още по-плътно в дрехите си. Накрая 

вятърът се уморил да вилнее и се обърнал към слънцето, за да му припомни, че сега е негов ред. 

Слънцето изпратило към човека своите топли лъчи, които го сгрели така силно, че той 

побързал сам да съблече палтото си. 

        Езоп 

1. Езоп е известен автор на: 

а/ басни;  б/ приказки;   в/ разкази. 
 

2. Кое от изреченията най-точно изразява поуката от този текст? 

а/ Човек може да постигне всичко, като разчита най-много на силата си. 

б/ Добротата към човека е много по-убедителна от всякакво прилагане на груба сила. 

в/ Със старание и труд  всичко се постига. 
 

3. Какво е значението на думата „вилнее” в текста? 

а/ беснее;  б/ доказва;  в/ дразни.   
 

4. Кое е вярно според текста? 

а/ Вятърът доказал, че е по-силен от Слънцето. 

б/ Слънцето не успяло да накара човека дороволно да свали палтото си. 

в/ Вятърът се уморил да бушува. 
 

5. Коя от изброените думи НЕ Е СИНОНИМ на думата „яростно”, използвана в текста? 

а/ разярено;  б/ свирепо;  в/ ярост. 
 

6. Коя от изброените думи е антоним на сумата „смразяващи”, използвана в текста? 

а/ сгряващи;  б/ заледяващи; в/ мразещи. 
 

7. Какъв е текстът според ситуацията на общуване? 

а/ разговорен; б/ научен;  в/ художествен. 
 

8. Какви изразни средства съдържа текстът? 

а/ повторение и сравнение;    

б/ олицетворение и епитети;  
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в/ сравнение и епитети. 
 

9. Какво е по състав последното изречение от текста? 

а/ просто;  б/ сложно;  в/ дълго. 
 

10. Какво е изречението? 

Обичта не се печели със захар, а с обич (Светослав Минков) 
 

а/ благопожелание;  б/ гатанка;  в/ афоризъм. 

 

11. Какво съдържа откъсът: 

Левски имаше ръст среден, тънък и строен; очи сиви, почти сини, мустаци червеникави, 

коса руса, лице бяло, околчесто... 

а/ описание на природна картина; 

б/ портретно описание на литературен герой; 

в/ разсъждение. 

 

12. Какъв е общият брой на ПРОПУСНАТИТЕ И НЕПРАВИЛНО поставени запетаи в 

изреченията: 

Отивам в басейна за да плувам. 

Иван на, когото много вярвам винаги ми помага. 

Когато се издигна над скалите орлицата видя рожбата си. 
 

а/ 4;  б/ 3;  в/ 5.   
 

13. На кой ред всички думи са сродни? 

а/ малък, малко, малки, малките;   

б/ вест, вестник, вестникар, известие;  

в/ глад, огладнях, гладувам, гладя. 
 

14. В кое изречение има 1 сложна и 1 многозначна дума? 

а/ Една нощ планината забуча така, сякаш щеше да се събори над нас. 

б/ Бъбривото поточе весело се спускаше по стръмните склонове на планината. 

в/ Туристическите карти са удобен пътеводител за разходките ни в планината. 
 

15. В кой ред „по” е употребена като частица за степенуване на прилагателните имена? 

а/ По веселите им лица познах, че са доволни от разходката. 

б/ По лесните задачи ги решават всички ученици. 

в/ По бързите му стъпки се досетих, че е уплашен. 
 

16. Отдели думите в изречението и го запиши на свободния ред в бланката. 

азсъмнагостиприбабаидядотукеимоятбратовчедкирчомногосъмдоволен
защотоиграемпоцялден 

 

17. Съществителното име „лекарят” се състои от: 

а/ корен, наставка, определителен член;   

б/ корен, наставка, окончание; 

в/ представка, корен, наставка, определителен член. 
 

18. Къде НЕ Е ДОПУСНАТА грешка при членуването? 

а/ Трудът краси човека, а мързелът го грози. 

б/ Ветреца носеше свежестта на пролетно ухание. 

в/ Дъждът заваля късно през ноща. 
 

19. В кое изречение думата „ДЕЦА” Е ПОДЛОГ? 

а/ Дядо Коледа носи подаръци за добрите деца. 

б/ Малките деца заспиват рано. 

в/ На всички деца е необходимо време за почивка и игри. 
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20. В кое изречение НЯМА СКАЗУЕМО? 

а/ За вода отива не бързият, а жадният. 

б/ Младостта се опира на желанието, а старостта – на опита. 

в/ За тебе лъжа, за мене истина. 
 
 

 

 

21. В кое изречение НЕ СА ДОПУСНАТИ грешки в правописа на глаголите? 

а/ Враните летят над нивите и кълвът посятото жито. 

б/ Момъкът казал на девойката да го чака. 

в/ Обичаме да пиеме плодови сокове. 
 

 

22. В кое изречение е употребено лично местоимение? 

а/ Вятърът вие в комина.      б/ Вие ли се обадихте на лекаря?      в/ Яна вие пъстър венец. 
 

23. Колко глагола в 3 лице, единствено число са употребени в изречението: „Когато го 

видях, доста се учудих, че целият беше мокър.”? 

а/ един глагол; б/ два глагола; в/ три глагола.  
 

24. В кой ред НЕ са допуснати правописни грешки? 

а/ единадесет, петият, четеренадесет;   

б/ шесте, девете, петте, шеснайсе;  

в/ десетте, дванадесетте, петнадесетте.    
 

25. Прочетете текста и определете колко са глаголните форми в минало несвършено 

време: 

а/ три;  б/ четири;  в/ девет. 
 

Морковът и лукът 

 Морковът завиждаше на лука и се питаше защо никой не плаче за него. Не че животът на 

лука е по-лек от този на моркова, но в очите на готвача блестят сълзи, когато го реже. Защо ли 

всички оплакват лука? Морковът така се ядосваше на лука, че почервеня от яд. 

          Луиджи Малерба 
 

 

26. Разкажете за случка от вашия живот, която е оставила траен спомен у вас. Изберете 

подходящо заглавие и напишете текста, като си помагате с въпросите: 

 

 

Кога стана случката? Къде? 

С кого бяхте? Какво правехте? 

Какво се случи? Как постъпихте? 

Как се чувствахте? 

Защо тази случка остави незабравим спомен у вас? 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – 4 КЛАС 
 

1. а – 1 точка 

2. б – 1 точка 

3. а – 1 точка 

4. в – 1 точка 

5. в – 1 точка 

6. а – 1 точка 

7. в – 1 точка 

8. б – 1 точка 

9. б – 1 точка 

10.  в – 1 точка 

11.  б – 1 точка 

12.  а – 2 точки 

13.  б – 1 точка 

14.  в – 2 точки 

15.  б – 1 точка 

16.  Аз съм на гости при баба и дядо. Тук е и моят братовчед Кирчо. Много съм 

доволен, защото играем по цял ден. – 3 точки 

17.  а – 1 точка 

18.  а – 1 точка 

19.  б – 1 точка 

20.  в – 1 точка 

21.  б – 1 точка 

22.  б – 1 точка 

23.  а – 1 точка 

24.  в – 1 точка 

25.  а – 2 точки 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАД. 26. 

 

ІV КЛАС 

 

І КРИТЕРИЙ: Знания и умения за правилно съставяне на свързан текст. 

 

Показатели: 1. Логичен и последователен изказ – 2 точки. 

   2. Богатство на речта (използване на изразни средства) – 2 точки. 

   3. Правопис и пунктуация – 3 точки. 

   4. Избор на подходящо заглавие – 1 точка. 

   5. Правилна употреба на глаголно време – 1 точка. 

 

ІІ КРИТЕРИЙ: Знания и умения за записване на свързан текст. 

 

Показател: 1. Графично оформление – 1 точка. 

 

Общо: 10 точки 
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БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – ІV КЛАС 
 

1 А Б В 

2 А Б В 

3 А Б В 

4 А Б В 

5 А Б В 

6 А Б В 

7 А Б В 

8 А Б В 

9 А Б В 

10 А Б В 

11 А Б В 

12 А Б В 

13 А Б В 

14 А Б В 

15 А Б В 

16 ……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………. 

17 А Б В 

18 А Б В 

19 А Б В 

20 А Б В 

21 А Б В 

22 А Б В 

23 А Б В 

24 А Б В 

25 А Б В 

 

 

 

 


