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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. 

VІ клас 
 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 20 езикови и 10 литературни задачи. 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 или 

запишете свободния отговор. Всяка правилно решена задача ще ви донесе от 1 до 4 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 задачи от 1 до 5 включително. 

 Макар електронната поща да не е толкова далеч от разговорите в реално време, 

тя е лишена от възможността да се жестикулира. За решаването на този проблем в 

интернет се използват така наречените емотикони – символи, които напомнят 

човешко лице. Кой обаче пръв е нарисувал усмивката и очите, превърнали се в две точки? 

Нали не си мислите, че тези усмихнати емотикони са плод на всеобща 

изобретателност? Усмихнатото личице си има автор. За пръв път то е нарисувано от 

американския художник Харви Бел през 1963 г. 

 В началото на 60-те години в Америка започва процес на сливане на големите 

застрахователни компании. Процесът протича болезнено и влияе негативно на 

сътрудниците. С други думи (1), несигурни в утрешния ден (2), служителите стават по-

раздразнителни, разсеяни и тъжни(3). Такова е настроението и в Държавната 

застрахователна компания. Ръководителите й съзнават, че трябва да повдигнат духа 

на своите сътрудници и да ги накарат да се усмихват по време на работа. За 

постигането на тази цел компанията решава да проведе една не съвсем обикновена 

рекламна кампания, за която е необходим лесно запомнящ се, ярък символ. 

Застрахователите се обръщат към художника Харви Бел. 

 По-късно Бел признава, че е завършил разработката за не повече от десет 

минути. За работата му заплащат 45 долара и това е цялата печалба, която 

художникът получава за усмихнатото личице. Той дори не го регистрира като 

търговска марка, не защитава авторското си право и никога не съжалява за това. 

          (http://margaritta.dir.bg/) 
 

1. Коя е темата на текста? 

а/ Създаване на емотиконите;  в/ Електронната поща; 

б/ Художникът Харви Бел;   г/ Емотиконите като рекламен символ. 
 

2. Кои от посочените думи са ключови в текста? 

а/ интернет, реклама;   в/ застрахователи, сливане; 

б/ емотикони, изображения;  г/ разработка, печалба. 
 

3. Кое от твърденията е вярно според текста? 

а/ Харви Бел пръв изпраща емотикони като част от електронно писмо. 

б/ Емотиконите са използвани за пръв път при изпращане на рекламни съобщения от 

застрахователна компания по електронната поща. 
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в/ Усмихнатото личице, нарисувано от Харви Бел, не е предназначено за изпращане по 

електронната поща. 

г/ Изображенията, направени от Харви Бел, са проекти за лого на създадена през 60-те 

години в Америка застрахователна компания. 
 

 
 

 

4. На кой от въпросите текстът НЕ дава отговор? 

а/ Какво е предназначението на емотиконите? 

б/ Какъв е поводът за създаването на „усмихнатото личице”? 

в/ Кога емотиконите получават своята популярност? 

г/ Какво представляват емотиконите? 

 

5. Какви части на изречението са подчертаните думи в текста? 

 а/ (1) – обособени части; (2) – вметнати части; (3) – повторения; 

 б/ (1) – обособени части; (2) – вметнати части; (3) – обособени части; 

 в/ (1) – вметнати части; (2) – приложение; (3) – обособени части; 

 г/ (1) – вметнати части; (2) – обособени части; (3) – еднородни части. 

 

6. В коя позиция думата НЕ е причастие? 

От печката, отдавна запалена (а) и буйно горяща (б), в стаята станало (в) много 

горещо (г). 

 

7. В кое изречение глаголната форма е в страдателен залог? 

а/ Лодката на рибарите докара току-що уловена риба. 

б/ Пуснаха водната костенурка в аквариума. 

в/ Акулата бе уловена от опитните риболовци. 

г/ Всички лодки бързаха пред наближаващия ураган. 

 

8. В коя позиция е допусната грешка при правописа на отрицателната частица? 

Не виждайки (а) и не чувайки  идващия влак, старецът неуверено (б)спря и не премина 

(в) през не почистения (г) прелез. 

 

9. Колко запетаи са пропуснати в изречението? 

Гостите запристигаха по един по двама настаняваха се кой където намери после 

подхванаха разговор помежду си прекъсван от новодошлите. 

 а/ две;  б/ три;  в/ четири;  г/ пет. 

 

10. В кое изречение има граматична грешка? 

а/ Вземи няколко стола от съседите, защото ще имаме много гости! 

б/ Колко столове да донеса? 

в/ Два-три стола ще бъдат достатъчно. 

г/ Съседите нямат излишни столове. 

 

11. В кое изречение глаголът е в бъдеще време в миналото. 

а/ Ще съм получил съобщението ви дотогава. 

б/ Ще сте научили нещо ново до срещата ни. 

в/ Щеше да й прости всичко. 

г/ Ще бъде истински празник. 

 

12. В кое от изреченията сказуемото НЕ е съставно глаголно? 

а/ Захванаха се да разчистват стаята. 

б/ Взе да вали като из ведро. 

в/ Всички започнаха да му помагат. 

г/ Те искат да учите добре. 
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13. Думата „изводите” се състои от: 

а/ представка, корен, наставка, определителен член; 

б/ корен, окончание, определителен член; 

в/ представка, корен, две наставки; 

г/ представка, корен, окончание, определителен член. 

 

 

14. Определете вида на изречението по състав. Отговора запишете в бланката за 

отговори. 

Китовете майки често застават между малкото и всяка потенциална опасност, но 

тази женска явно беше родител с либерални разбирания и остави детето си близо до 

плувците. 
 

15. На мястото на многоточията поставете необходимата местоименна форма: някой, 

някого, нещо. Отговора запишете в бланката за отговори. 

Искам да споделя с ... радостта си. 
 

16. На кой ред всички глаголи са от ІІ спрежение? 

 а/ пея, рисувам, уча;   в/ вървя, ходя, кипя; 

 б/ мисля, мога, играя;  г/ хвърлям, обичам, мразя. 
 

17. Каква синтактична роля изпълнява сегашното деятелно причастие в 

изречението? 

Стачкуващите спряха движението по магистралата. 

а/ съгласувано определение;  в/ подлог; 

б/ несъгласувано определение;  г/ допълнение. 
 

18. 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. 
 

19. Коя синтактична синонимия е правилна? 

Стъпвайки по омекналия пясък, генералът тръгна към моста. (Й. Радичков) 

а/ Генералът, който стъпваше по омекналия пясък, тръгна към моста. 

б/ Стъпващият по омекналия пясък генерал тръгна към моста. 

в/ Като стъпваше по омекналия пясък, генералът тръгна към моста. 

г/ нито една от трите. 
 

20. В кое изречение е употребено съставно именно сказуемо? 

а/ Те са най-добрите майстори. 

б/ Сутрин обичам да пия сок. 

в/ Той понякога сам започва да си говори. 

г/ Не зная никакви новини за нашия приятел. 
 

21. Прочетете изречението: 

Че всяка вечер теменужена 

ти виждаш бедните деца 

и обидата незаслужена 

по изнурените лица 
 

Какво художествено средство са подчертаните думи в откъса от стихотворението 

„Братчетата на Гаврош”. 

Напишете отговора в бланката за отговори. 
 

22. Кое изречение НЕ е от „Принцът и просякът”? 
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а/ „С царствено внимание и благовъзпитаност принцът отпрати прислужниците.” 

б/ „А баща ти добър ли е към теб?” 

в/ „Аз съм Уелският принц, моята личност е свещена.” 

г/ „Когато бях жив и имах човешко сърце, аз не познавах сълзите.” 
 

23. Защо господин Кореандър провокира Бастиян с въпросите си? 

а/ за да облекчи мъката му; 

б/ за да го унижи и изгони; 

в/ за да го насочи към книгата „Приказка без край”; 

г/ за да го накара да повярва в себе си. 

 

24. Защо Христо Смирненски обвинява града за страданията на бездомните деца? 

а/ градът символизира обществото, което е бездушно към страдащите; 

б/ в града няма щастливо детство; 

в/ в града има много изкушения за децата; 

г/ градът е противоположен на селото, където има обич и съчувствие. 

 

25. Кое кара учениците да се забавляват в часовете по френски език според 

Бранислав Нушич? 

а/ когато учителят не си е научил урока за часа;     в/ ненужността на знанията; 

б/ Олендорфовият метод за обучение;      г/ всичко изброено. 

 

26. Защо непознатият Серафим помага на Павлина? 

а/ защото знае, че тя ще му върне парите; 

б/ защото има много пари; 

в/ защото тя го е помолила; 

г/ защото е добър и състрадателен човек. 

 

27. До какъв извод стига китайският император на смъртното си легло? (Посочете 

НЕВЕРНИЯ отговор). 

а/ не трябва да се вярва на придворните ласкатели; 

б/ скъпоценните подаръци не заместват истински важните неща; 

в/ истинският приятел не чака отплата; 

г/ никой не е по-голям от императора. 

 

28. Защо бедният художник от едноименното стихотворение на Веселин Ханчев се 

чувства най-богатият човек на света? 

а/ талантът е скъпоценен дар, който не може да се купи; 

б/ картините му струват много скъпо; 

в/ домът му е уютен и красив; 

г/ неговата слава му е достатъчна. 

 

29. В кой ред творба и автор не си съответстват. 

а/ „Косачи” – Елин Пелин;    в/ „Принцът и просякът” – Оскар Уайлд; 

б/ „Серафим” – Йордан Йовков;   г/ „Малкият принц” – Антоан дьо Сент Екзюпери. 

 

30. От кое произведение и на кой герой са думите: „Най-същественото е невидимо за 

очите....”. Напиши верния отговор в бланката. 

 

31. Прочетете текста и го преразкажете от името на човека с флейтата. 
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Флейта и ограда 

(японска приказка) 

 

 Един човек се връщал от празник у дома. Прищяло му се изведнъж да засвири на 

флейта. Отбил се в един музикален магазин и взел да избира флейта. И така ще хване, и 

инак, все му се струва не онова, което му трябва. Показалецът на лявата му ръка 

попаднал в една от дупките на флейтата и се заклещил там. 

 Колкото и да се мъчел да измъкне пръста си, нищо не излизало. Почервенял като рак 

от напъване, обливайки се в пот, той се опитвал да освободи ръката си, но от това 

флейтата се впивала още по-силно в пръста му. 

 Нямало какво да прави, заплатил на продавача, колкото онзи поискал, и купил 

флейтата. 

 „Нищо – помислил си, - все някак ще се домъкна вкъщи, а там ще счупя флейтата и 

ще извадя пръста.” 

 Така се помъкнал по улицата с тази флейта. 

 Не извървял много път и вижда: пред него голяма къща, а от къщата се носят чудни 

звуци – някой свири на кото. 

 Нашият човек с флейтата бил любознателен човек, забравил веднага за болния си 

пръст, намерил пролука в бамбуковата ограда, с която била оградена къщата, и 

надникнал в двора. Но нищо не видял. 

 Тогава проврял главата си между бамбуковите пръчки, колкото се може по-далеч. 

Най-сетне главата му се озовала оттатък оградата. Но в този миг звуците на кото в 

къщата секнали, а на верандата спуснали завесата. 

 Ето ти на! Тъкмо се наканих да погледам, а те ... ама че хора! – недоволно мърморел 

човекът, като се опитвал да измъкне главата си от пролуката. Но това не могло да 

стане! Главата се заклещила здраво в оградата! 

 И така, и инак се въртял той, ожулил врата си до кръв, но не могъл да се освободи от 

оградата. На шума дотичал стопанинът на къщата: 

 - Какво правиш тук? – нахвърлил се той върху човека. 

 Тогава човекът, объркан, попитал: 

 - Кажете, моля ви се, за колко продавате оградата? 

  

 

Кото – вид музикален инструмент 
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – VІ КЛАС 

 

1. а       - 1 точка 

2. б       - 1 точка 

3. в       - 1 точка 

4. в       - 1 точка 

5. г       - 2 точки 

6. г       - 1 точка 

7. в       - 1 точка 

8. г       - 1 точка 

9. в       - 1 точка 

10. б       - 1 точка 

11. в       - 2 точки 

12. г       - 2 точки 

13. г       - 1 точка 

14. сложно съчинено разнородно изречение  - 4 точки 

15. някого       - 1 точка 

16. в       - 1 точка 

17. в       - 2 точки 

18. б       - 2 точки 

19. в       - 2 точки 

20. а       - 1 точка 

21. епитети      - 3 точки 

22. г       - 1 точка 

23. г       - 2 точки 

24. а       - 2 точки 

25. г       - 3 точки 

26. г       - 2 точки 

27. г       - 2 точки 

28. а       - 2 точки 

29. в       - 1 точка 

30. „Малкият принц” – лисицата   - 3 точки 
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БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – VІ КЛАС 

 

№ Верен отговор Брой точки 
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.  
 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 

15.  
 

................................................................................................... 
 

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.  
 

................................................................................................... 
 

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.  
 

................................................................................................... 
 

     Общ брой: 
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Проверил:  1...........................................................           2................................................................... 

 


