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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. 

ІV 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 изпълнете задачите от 1 до 9 включително. 
 

Селянин и орел 

Един селянин видял красив орел, който се мъчел да се освободи от примка, в която бил хванат. 

Той му помогнал и орелът полетял свободен. 

Веднъж орелът прелитал над едно село и изведнъж съзрял спасителя си. Той бил седнал на 

ограда, която всеки момент щяла да се срути. Орелът се стрелнал надолу и грабнал шапката на 

човека. Селянинът скочил и хукнал да го гони. Орелът пуснал шапката на няколко метра от 

оградата. Човекът си нахлупил калпака и тръгнал да седне пак на старото си място. Но преди да 

стигне, оградата се срутила пред очите му. 

Селянинът разбрал, че орелът му се е отблагодарил. 

            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/ Неблагодарникът мрази благодетеля си. 

б/ На доброто с добро се отвръща. 

в/ На лош човек не трябва да се помага. 
 

3. Какво е значението на думата съзрял от текста? 

а/ видял;   

б/ докоснал;   

г/ огледал. 
 

4. Кое е вярно според текста? 

а/ Орелът искал да ядоса селянина и затова взел шапката му. 

б/ Селянинът разбрал, че орелът е спасил живота му. 

в/ Орелът откраднал шапката на селянина. 
 

5. Коя от изброените думи е синоним на думата примка от текста? 

а/ бримка;    

б/ клопка;   

в/ примамка. 
 

6. Коя от думите е антоним на красив? 

а/ прекрасен;   

б/ грозен;   

в/ хубав. 
 

7. Какъв е текстът според ситуацията на общуване? 

а/ разговорен;   

б/ научен;   

в/ художествен. 
 

8. Какви изразни средства съдържа текстът? 

а/ рима;    

б/ олицетворение;   

в/ сравнения. 
 

9. Какво е по състав първото изречение от текста? 

а/ просто;    

б/ сложно;    

в/ дълго. 
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10. Защо орелът грабнал шапката на стасителя си? Отговорът запишете на празния ред в 

бланката. 
 

11. От какво произведение е откъсът? 

Веднъж веселият бог Дионис с шумна тълпа скитал по обраслите с дървета скали. 

 а/ народна песен;   

б/ мит;    

в/ стихотворение. 
 

12. Какво съдържа текстът? 

Отечество наричаме ние България, защото в нея са живели нашите 

отци и деди. Родина я наричаме затова, защото сме се в нея родили, в нея се говори на родния 

език. 

 а/ описание;   

б/ повествование;   

в/ разсъждение. 
 

13. Какъв е общият брой на пропуснатите и неправилно поставени препинателни знаци в 

изреченията? 

Там където момчето ореше плевели нямаше а, растеше буйна пшеница. 

Иване, ще ходите ли днес на кино защото е последната му прожекция 

а/ 6;   

б/ 4;   

в/ 5. 
 

14. В кое изречение думата лед е употребена в преносно значение? 

а/ Снежната царица живееше в дворец от лед на Северния полюс. 

б/ В гърдите си тя носеше късче лед. 

в/ През зимата езерото се покриваше с дебел лед и по него карахме кънки. 
 

15. Думата усамотени е съставена от: 

а/ представка, корен, определителен член; 

б/ корен, наставка, определителен член; 

в/ представка, корен, наставки, окончание. 
 

16. На кой ред са записани всички сказуеми в изречението: 

Пчелата полетя над цветята, кацна в едно от тях, зажужа и се отдалечи. 

а/ полетя, кацна, пчелата, отдалечи;  

б/ кацна, полетя, се отдалечи, зажужа; 

в/ зажужа, кацна, цветята, полетя. 
 

17. В кое изречение използваните глаголи са написани ПРАВИЛНО? 

а/ Ние, момчетата, носиме вода, а момичетата поливът цветята. 

б/ Аз и братовчед ми всеки ден разказваме уроците си, а мама и леля обсъждат оценките ни. 

в/ Всяка сутрин ходим до реката и сабираме цветя. 
 

18. В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуването? 

а/ Учителът ни даде десет задачи за домашна. 

б/ На пазаря продаваха дини и грозде. 

в/ Петелът ни събуди рано – рано. 
 

19. На кой ред са записани всички форми на глагола съм в бъдеще време? 

а/ съм, си, е, сте, сме, са; 

б/ ще съм, ще си, ще е, ще сме, ще сте, ще са; 

в/ бяхме, беше, бях, бяхте, беше, бяха. 
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Прочетете изречението и отговорете на въпросите от 20 до 22: 

20. Подлогът в изречението: Те кацаха по върховете на високите и зансежени борове на 

планинския проход.  е: 

а/ лично местоимение;   

б/ съществително име;   

в/ числително име. 

 

21. В изречението от 20. въпрос има: 

а/ 3 прилагателни имена, 3 съществителни имена, 1 глагол; 

б/ 3 съществителни имена, 2 прилагателни имена, 1 глагол; 

в/ 3 глагола, 1 прилагателно име, 2 съществителни имена. 
 

22. Глаголът в изречението от 20. въпрос е в: 

а/ 3 л. мн.ч. мин.св.вр.;   

б/ 3 л. мн.ч. сег.вр.;   

в/ 3 л. мн.ч. мин.несв.вр. 
 

23. На кой ред са написани само наречия? 

а/ неточно, точен, уточнявам;     

б/ възможно, долу, отначало;        

в/ верен, възможен, силен. 
 

24. Коя от сложните думи се пише с тире? 

а/ заместникминистър;   

б/ пътеводител;   

в/ коминочистач. 
 

25. В кой ред НЕ са допуснати правописни грешки? 

а/ единадесет, петият, четеренадесет;   

б/ шесте, девете, петте, шеснайсе;  

в/ десетте, дванадесетте, петнадесетте.    
 

26. Децата, които живеят в скандинавските страни се радват на кратка и студена пролет. 

Опиши пролетта в родното си място така, че да почувстват красотата на пролетта в 

България и да пожелаят да посетят Родината ни в този сезон. 
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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 – 2 точки. 

   4. Избор на подходящо заглавие – 1 точка. 

   5. Правилна употреба на глаголно време – 1 точка. 

   6. Краснопис – 1 точка. 

 

ІІ КРИТЕРИЙ: Знания и умения за графично оформление на свързан текст – 1 

точка. 

 

 

Общо: 10 точки 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – 4 КЛАС 
 

1. А – 1 точка 

2. Б – 1 точка 

3. А – 1 точка 

4. Б – 1 точка 

5. Б – 1 точка 

6. Б – 1 точка 

7. В – 1 точка 

8. Б – 1 точка 

9. Б – 1 точка 

10.  ............................................. – 3 точки 

11.  Б – 1 точка 

12.  В – 1 точка 

13.  А – 1 точка 

14.  Б – 1 точка 

15.  В – 2 точки 

16.  Б – 2 точки 

17.  Б – 1 точка 

18.  В – 1 точка 

19.  Б – 1 точка 

20.  А – 1 точка 

21.  А – 1 точка 

22.  В – 1 точка 

23.  Б – 2 точки 

24.  А – 1 точка 

25.  В – 1 точка 

 

Общо: 30 точки + 10 точки за творческата задача = 40 точки 
 


