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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. 

ІІІ  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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Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1-4 

Костенурка и заек 

 Костенурка и заек спорели кой е по-бърз. Те определили време и място за надпревара и се 

разделили. Заекът, поради това, че по природа бил по-бърз, се отнесъл нехайно към бягането. 

Легнал на пътя и заспал. А костенурката, като осъзнавала, че е бавна, непрекъснато тичала. По 

този начин тя задминала заспалия заек. Стигнала до определеното място и победила. 
 

1. Защо заекът загубил състезанието? 

а/ защото е най-бързото животно;   

б/ защото се отнесъл нехайно към бягането;      

в/ защото объркал пътя. 
 

2. Кое изречение е близко по смисъл с изречението от текста Те определили време и място 

за надпревара и се разделили. ? 

а/ Те се договорили кога и къде да се състезават и се разделили. 

б/ Те не се договорили кога да се състезават и се разделили. 

в/ Те се разбрали кога да бъде награждаването. 
 

3. Коя дума е синоним на думата от текста нехайно ? 

а/ умно;   

б/ бавно;   

в/ безотговорно.   
 

4. На свободния ред в бланката запиши глаголите, които назовават последователните 

действия на костенурката. 
 

5. На кой ред думите имат еднакъв звуков и буквен състав? 

а/ стол, хляб, мечта;   

б/ маса, кораб, пея;   

в/ трон, юфка, пещ. 
    

6. На кой ред звучните съгласни се обеззвучават? 

а/ портокал, череша, брат;  

б/ труд, врабчета, хляб;  

в/ пантоф, чорап, слънце. 
 

7. В кое изречение има допусната правописна грешка? 

а/ Косьо е най-нисък в нашия отбор.       

б/ Йосиф казъл, че не иска да тренира футбол. 

в/ Петелът Коко изпляска с криле. 
 

8. На кой ред всички думи са разделени правилно на части за пренасяне? 

а/ ю-тия, сгра-ди, рад-ио;  

б/ язо-вир, ябъл-ка, кле-щи;  

в/ пе-йка, ех-ти, сес-три. 

 

9. На кой ред съществителните имена имат само множествено число? 

а/ очила, хора, клещи;   

б/ живот, море, дивеч;  

в/ въглища, щастие, завои. 
 

10. На кой ред има грешка при членуването? 

а/ Отидохме при паметника на писателя Иван Вазов.    

б/ Овчаря дал на момъкът три ореха. 

в/ Учителят ни разказа интересна история.                     
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11. На кой ред всички съществителни имена са образувани с наставка? 

а/ лекар, мързелан, поход;  

б/ умник, играч, младеж;          

в/ строител, сърце, полет. 
 

12. На кой ред всички прилагателни имена НЕ могат да се степенуват? 

а/ млад, горещ, копринен;       

б/ дървен, стъклен, вкусен;         

в/ пясъчен, уличен, вестникарски.  

  

13. В кое изречение е допусната правописна грешка? 

а/ Облаците се носеха бавно по небето.  

б/ По ароматни ягоди никога не съм ял. 

г/ Туристи тръгнаха към по стръмната пътека. 
 

14. На кой ред при всички прилагателните имена са допуснати правописни грешки? 

а/ мъглив, розов, заскрежен;  

б/ нетарпелив, завислив, усолен;   

в/ усложлив, страховити, топъл. 
 

15. Кои от изброените прилагателни имена в среден род ед.ч. са написани ВЯРНО? 

а/ песенно, спонтанно, каменно;      

б/ сънно, военно, особенно;     

в/ времено, постоянно, конно. 
 

16. На кой ред всички думи са сродни на глагола казвам ? 

а/ разказвам, наказвам, наказваме;  

б/ показвам, показалец, показалка; 

в/ предсказвам, доказвам, отказвам.   
 

17. В кое изречение е използван глаголът съм в сегашно време? 

а/ Довечера ще бъда водеща на концерта в читалището. 

б/ Виктор е шампион по плуване. 

в/ Георги беше на гости у баба си през лятото. 
 

18. В кое изречение глаголът е написан НЕПРАВИЛНО? 

а/ Третокласниците пееха в класната стая. 

б/ През отворения прозорец се чуваше как учениците пеят. 

в/ Днес ще пееме и ще танцуваме. 
 

19. Кои от глаголите са антоними на глагола подреждам? 

а/ редя, сортирам;     

б/ нареждам, разпореждам;     

в/ разхвърлям, разпилявам. 
 

20. Авторът на стихотворението „Обичам те, родино” е: 

а/ Иван Вазов;   

б/ Ран Босилек;   

в/ Елисавета Багряна.  
 

21. С коя дума ще завършите пословицата? 

Ласкавата ... и кости троши. 
а/ дума;    

б/ ръка;     

в/ прегръдка.   
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22. Кой от текстовете е художествен? 

а/ Прилепът е бозайник, голям колкото мишка. Предните му два крака са удължени и на трите 

пръста е опъната летателна ципа. 

б/ Задуха топлият пролетен вятър. Малката ябълка в двора на Анкини цъфна. Анка запляска с 

ръце: 

- Мамо, ти каза, че щом цъфне ябълката, ще дойдат и щъркелите! Защо ги няма още, мамо? 

в/ През 681 г. Византия била принудена да сключи договор с хан Аспарух. С него тя признала 

съществуването на българската държава. 
 

23. Колко са епитетите в строфата? 

Работливка черноглава 

откъм нива се задава 

и под жарко слънце 

носи златно зрънце, 

та през снежна, люта зима 

сладко ядене да има. 
 

а/ четири;    

б/ пет;    

в/ шест. 
 

24. Каква е катеричката Кики в откъса? 
 

- Я чакай да го изплаша – каза катеричката Кики. 

Тя блъсна едно клонче над заека и извика: 

- Ху, ху, ху! 
 

а/ срамежлива;   

б/ палава;   

в/ тъжна. 
 

25. За какъв човек се отнася пословицата? 

Да би мирно седяло, не би чудо видяло. 

а/ за кротък;   

б/ за немирен;   

в/ за нерешителен.  
   

26. Прочетете началото на разказа „Непослушната катеричка”. Продължете и го 

завършете. 

Топло е навън. Пролетно слънце е огряло! 

Хралупарка се ослуша. Майка й беше излязла. Малката катеричка стоеше в хралупата 

самичка. Реши да излезе, надигна се и изскочи, стъпи на счупеното клонче и се огледа. 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ – 3 КЛАС 

 

1. Б – 1 точка 

2. Б – 1 точка 

3. В – 1 точка 

4. осъзнала, тичала, задминала, стигнала – 4 точки (по 1 т. за глагол) 

5. А – 1 точка 

6. Б – 1 точка 

7. Б – 1 точка 

8. Б – 1 точка  

9. А – 1 точка 

10. Б – 1 точка 

11. Б – 1 точка 

12. В – 1 точка 

13. Б – 1 точка 

14. Б – 1 точка 

15. А – 1 точка 

16. В – 1 точка 

17. Б – 1 точка 

18. В – 1 точка 

19. В – 1 точка 

20. В – 1 точка 

21. А – 1 точка 

22. Б – 1 точка 

23. В – по 0,5 т. на епитет (общо 3 т.) 

24. Б – 1 точка 

25. Б – 1 точка 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАД. 26 

 

ІІІ 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 – 1 точка. 

   4. Правилна употреба на глаголно време – 2 точки. 

   5. Използване на даденото начало – 2 точки. 

 

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

 

 

Общо: 10 точки 

 


