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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС  

 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

ПОД ЕГИДАТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ  - БУРГАС 
 

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

 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 
Бургас, 31.03.2012 г. 

ІІ  клас 

 

 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 20 тестови задачи с избираем или свободен отговор, 

който трябва да напишете на определеното място в бланката. Последната задача е за 

създаване на текст, който трябва да напишете на отделен лист. Тя ви носи 10 точки. 

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в бланката за 

отговори. Можете да работите и върху теста, но напомняме, че бланката за отговори 

е официалният документ, който ще се оценява. Поради това е задължително верните 

според Вас отговори да отбелязвате внимателно в бланката за отговори. 

 За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със 

знака Х буквата на избрания от Вас отговор. 

 Например: 

 

 

 Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете 

кръгчето с грешния отговор и зачертайте със знака Х буквата на друг отговор, който 

приемате за верен. 

 Например: 

 

 

 За всяка от задачите с отворен отговор в бланката за отговори е оставено празно 

място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор. 

 Ако след това прецените, че записаният отворен отговор не е верен, задраскайте го 

с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен. 

 

 Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само 

този, чиято буква е зачертана със знака Х. За всяка задача трябва да е отбелязан не 

повече от един действителен отговор. 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 
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1. Прочети внимателно текста от Емилиян Станев и определи кое от 

изброените заглавия е най-подходящо. 
Гората се пробуждаше.Хоризонтът над планината пламтеше. 

Първите лъчи на слънцето докосваха върха на бука. Огнени петна заиграха 

по сребристата му кора. Грамадното дърво разлюля копринени пазви. 

Затрептяха хилядите му листа. 

 Букът се радваше на утрото. 

 

а/ Радостта на бука;       

б/ Слънчеви лъчи;          

в/ Утро в гората. 
 

2. Текстът е: 

а/ научен;        

б/ художествен;            

в/ разговорен. 
 

3. В четвъртото изречение на текста епитетите са: 

а/ 2;                   

б/ 3;                

в/ няма епитети. 
 

4. Кое е вярно според текста? 

а/ Лъчите на слънчето докосваха бука. 

б/ Листата на дървото окапаха. 

в/ Букът заспиваше. 
 

5. В петото изречение на текста има: 

а/ 1 прил.име, 3 същ. имена, 1 глагол; 

б/ 2 прил.имена, 2 същ.имена, 1 глагол; 

в/ 3 прил.имена, 1 същ.име, 1 глагол. 
 

6. В коя дума има толкова звукове, колкото в думата абаджия. 

а/ пощальон;            

б/ пещерняк;         

в/ медальон. 

 

7. Правописът на думата пътека се проверява с : 

а/ пътник;           

б/  пътеките;        

в/ пътешествие. 

 

8. Една от думите се състои от буквите П, О, Н, Р, А, К, И. Подредете 

буквите така, за да получите една от думите написани по-долу. 

а/ камилар;             

б/ ританки;            

в/ коприна. 
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9. На кой ред думата е разделена правилно на части за пренасяне? 

а/у-ни-фор-ма;           

б/ у-ниформа;          

в/ унифор-ма. 

 

10. Колко са грешките  в изречението: Катеричката кики пудаде 

чернотоси нусле от хрълупата  и пугледна навън. 

а/ 5;                   

б/ 6;                 

в/ 4. 
 

11. Открий скритото изречение.Напиши го красиво на свободния ред в 

бланката за отговори. 

зайцисадошлитукдасипоиграятнакриеница 
 

От колко думи се състои то? Огради верния отговор. 

а/  8 думи;           

б/ 9 думи;             

в/ 7 думи. 
 

12. На кой ред думите са подредени правилно по азбучен ред: 

а/ артист, играч, елен;         

б/блок, балкон, тиква;     

в/ влак, молив, моряк. 
 

13. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка. 

Оградете номера й. 

Старият/1/ щъркел разтърсил/2/ криле, угледал/3/ небето и събрал старите 

щъркели.   

 а/ 1;              

б/2;             

в/3. 
 

14. На кой ред всички думи започват със звучна съгласна? 

а/ лист, широк, грозде;      

б/ врагове, желязо, грее;      

в/ страх, пътува, козичка. 

 

15. С коя близка по значение дума можем да заменим глагола бягам ? 

а/ скачам ;                  

б/ тичам;             

в/ играя. 

 

16. В кое изречение препинателният знак НЕ е поставен правилно. 

Оградете буквата на верния отговор. 

а/ Веско има ново колело. 

б/ Веско, дай ми новото си колело! 

в/ Веско, имаш ли ново колело. 
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17. На кое от изреченията отговаря този модел: 

 

             . 

 

а/ Топлината му събуди къртичетата Еличко и Гъбарко. 

б/ Братчето на Мими се казва Денислав. 

в/ Първият гръм изплаши Ваньо и Милена. 
 

18. Колко са умалителните имена в стихчето: 

Облаченце,бяло, дето плува 

викам му да чуе, то не чува. 

Махам му с ръчичка-не поглежда. 

Бялата главичка не навежда. 

а/ 3;             

б/ 2;        

в/ 1. 
 

19. Езоп е автор на: 

а/ приказки;          

б/ песни;            

в/ басни. 
 

20. Ако свържеш правилно еднаквите геометрични фигури, ще откриеш 

имената на произведения от Астрид Линдгрен. Запишете ги на 

свободните редове в бланката. 

           

  

 

Роня 

дъщерята 

на 

разбойника 

Братята 

с 
лъвски 

сърца 

  
 

21. Напиши съчинение на тема „Пролет иде”, като използваш следните 

опорни думи: 

пъстроцветна пролет, лекокрили пеперуди, летят, сладкогласни птички, 

песни,  усмихнато слънце, слънчева милувка, раззеленява се, цветя, огласят, 

щъркели, лястовички 

Емил 

от 

Льонеберя 
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 Верни отговори – тест ІІ клас 

 

1. В – 1 точка 

2. Б – 1 точка 

3. А – 1 точка 

4. А – 2 точки 

5. Б – 2 точки 

6. В – 2 точки 

7. А – 1 точка 

8. В – 2 точки 

9. В – 1 точка 

10.  Б – 2 точки 

11.  Б - Зайци са дошли тук да си поиграят на криеница. – 2 точки 

12.  В – 1 точка 

13.  В – 2 точки 

14.  Б – 1 точка 

15.  Б – 1 точка 

16.  В – 1 точка 

17.  А – 2 точки 

18.  А – 1 точка 

19.  В – 1 точка 

20.  Емил от Льонеберя; Роня – дъщерята на разбойника; Братята с 

лъвски сърца – 3 точки 

 

Общо: 30 точки + 10 точки за творческата задача = 40 точки 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАД. 21. 

 

ІІ КЛАС 

 

І КРИТЕРИЙ: Знания и умения за правилно съставяне на свързан 

текст по опорни думи. 

 

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

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

точки. 

   3. Правопис и пунктуация – 1 точка. 

   4. Правилна употреба на глаголно време – 2 точка. 

   5. Употреба на всички опорни думи – 2 точки. 

 

ІІ КРИТЕРИЙ: Знания и умения за графично оформление – 1 точка. 

 

 

Общо: 10 точки 

 


