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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. 

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. 

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори. Можете 

да работите и върху теста, но напомняме, че листът за отговори е официалният документ, 

който ще се оценява. Поради това е задължително верните според Вас отговори да 

отбелязвате внимателно в листа 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 листа 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 задачи от 1 до 4 включително. 
 

 Това лято полярният лед може изцяло да се разтопи и да позволи корабоплаване по 

обикновено замръзналия Северен полюс. Това историческо стопяване, което досега никога не се 

е случвало, ще бъде очевиден пример за глобалното затопляне, пише лондонският вестник 

„Индипендънт”. 

 На Северния полюс няма земя, но сме свикнали той целогодишно да представлява 

гигантски леден блок. По наблюденията на учените всяка година ледът на Северния ледовит 

океан се топи все повече и повече. Всяко лято ледът става все по-тънък и всяка зима се 

натрупва все по-малко нов лед. Съществува вероятност това лято да се стопи изцяло. През 

миналото лято имаше рекордно стопяване на полярния лед – до 30% под средния обем. По време 

на върховия момент на топенето през септември температурата на въздуха беше с 2 градуса 

над средната за периода 1978 – 2006. 
 

1. Каква е темата на текста? 

а/ Корабоплаването на Северния полюс. 

б/ Глобалното затопляне. 

в/ Топенето на полярния лед вследствие на глобалното затопляне. 

г/ Най-високите температурни стойности, отчетени на Северния полюс. 
 

2. Как е осъществена връзката между първото и второто изречение в текста? 

а/ чрез показателно местоимение;  в/ чрез повторение; 

б/ чрез лично местоимение;   г/ чрез синоним. 
 

3. Определете вида на подчертаното изречение и го запишете в листа за отговори. 
 

4. Представеният текст е: 

а/ откъс от научен доклад;  в/ научнопопулярен текст; 

б/ част от урочна статия;  г/ резюме. 
 

5. В кое изречение притежателното местоимение изпълнява служба на подлог в 

изречението? 

а/ Поканих приятелите си на рожден ден. 

б/ Любо обеща да донесе своята топка на игрището. 

в/ Нейната приятелка също ще излезе с нас. 

г/ Нашите спечелиха състезанието убедително. 
 

6. Кое от изреченията е сложно съчинено съединително? 

а/ Поздравих пролетта, поздравих младостта 

    и възторжен отворих очи ...  (Хр. Смирненски) 

б/ Алеко Константинов търси различията между световете, но открива и техните прилики. 

в/ Или ще пристигне днес, или ще отмени пътуването си за утре. 

г/ В Космоса летят космически кораби, предназначени за изследване на външни планети. 
 

7. Кое от изреченията е безлично? 

а/ Научих си урока.     в/ Дойде ми до гуша. 

б/ Срамувам се от себе си заради постъпката си. г/ Детето падна на земята и се разплака. 
 

8. Превърнете глагола в изречението в страдателен залог. Напишете го в листа за 

отговори. 

Учителят прочете на учениците правилника за вътрешния ред в училище. 
 

9. В кое от изреченията е допусната грешка в пунктуацията на вметнати думи и 

изрази? 

а/ Той по всяка вероятност ще закъснее. 

б/ Ще съглася с тебе, да речем, тогава какво ще направиш? 
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в/ Той, струва ми се страшно се притеснява. 

г/ Наистина аз съм много изненадана. 
 

10. В кое изречение НЕ Е допусната граматична грешка? 

а/ Учителят по математика донесе макети на два цилиндри. 

б/ В София има много театри. 

в/ Два министъра заминаха за Брюксел. 

г/ Въздухът преминава през много филтъри. 
 

11. В кое изречение е допусната грешка при употребата на местоименията? 

а/ Убеден съм, че в тази неприятна ситуация никой няма да допусне да го завладее емоцията и 

разумът няма да отстъпи. 

б/ Не можеше да се разбере дали хората си говорят, или са пред сбиване, но никому не 

правеше впечатление жестикулирането им с удари по масата. 

в/ Никой не съм ощетил и вътрешно съм убеден, че това няма да остане незабелязано и 

недооценено. 

г/ Без да бъде шедьовър, филмът „Никой не познава никого” е свидетелство за нова вълна от 

режисьори в испанското кино. 
 

12. В кое изречение глаголната форма НЕ Е в минало неопределено време? 

а/ А всъщност малкото селце никак не се е променило. 

б/ Тази история съм я чувал като дете от един свещеник. 

в/ Тогава най-малката сестра отворила пътната врата. 

г/ Първите пролетни птици вече са пристигнали от юг. 
 

13. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Глаголната форма в изречението Скрил съм в 

мазето няколко големи щайги с картофи означава: 

а/ минало действие; 

б/ действие, извършено в неопределен минал момент; 

в/ резултатът от действието се проявява в момента на говорене; 

г/ действие, което се осъществява в момента на говорене. 
 

14. В кое изречение е употребена сложна глаголна форма? 

а/ Намерил си най-добрите майстори.  в/ Той понякога сам започва да си говори. 

б/ Сутрин обичам да пия сок.   г/ Не зная никакви новини за нашия приятел. 
 

15. В кое изречение НЕ Е употребено местоимение? 

а/ Случайно си попаднал в заплетена ситуация. в/ Книгите си ще получа в понеделник. 

б/ Скоро забравих за дребните си проблеми.  г/ Записах съобщението в бележника си. 
 

16. Къде има подчинително свързване на простите изречения? 

а/ Направи добро, па го хвърли в морето. 

б/ Да би мирно седяло, не би чудо видяло. 

в/ Не оставяй днешната работа за утре. 

г/ Един гледа сватба, друг - брадва. 
 

17. В кое изречение е допусната грешка при употребата на глаголна форма? 

а/ Ние, хората, се раждаме с еднакви права. 

б/ Ние с тебе не мислиме еднакво. 

в/ Ще се затичаме ли да хванем автобуса? 

г/ Отиваме да намерим изгубената ми чанта. 
 

18. Колко запетаи са пропуснати в изречението? 

Часът е 10 сутринта и той спретнат и изряден тръгва към един павилион за да си купи 

вестник преди да се отправи към работното си място. 

       а/ четири; б/ три;  в/ две;  г/ една. 
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19. Каква е синтактичната служба на личното местоимение в изречението? 

Потърсих онази химикалка в чантата си, но не я открих. 

       а/ на пряко допълнение;   в/ на непряко допълнение; 

       б/ на съгласувано определение;  г/ на несъгласувано определение. 
 

20. В кой ред има само причастия? 

а/ дойдох, видях, победих;   в/ дойда, видя, победя; 

б/ дошъл, видян, победен;   г/ дойдохме, видели, победили. 
 

21. Кое твърдение от произведението „Косачи” на Елин Пелин НЕ Е вярно? 

Според Благолажа: 

 а/ истината трябва да отстъпи място на фантазията; 

 б/ приказките и песните са създадени, за да разберем, че сме човеци; 

 в/ приказките и песните ни пренасят в по-красив свят; 

 г/ фантазното ни кара да забравим трудностите в реалното. 
 

22. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Речта на Едуард в трета глава от произведението 

„Принцът и просякът” на Марк Твен: 

а/ е изпълнена с въпросителни изречения;   

б/ не показва какви са мечтите му; 

в/ изразява любопитството му какъв е животът извън двореца; 

г/ показва непознаването му на света. 
 

23. От кое произведение е цитатът: „Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-

същественото е невидимо за очите.”? Запишете верния отговор в бланката. 
 

24. Какви изразни средства са употребени в двата стиха от ”Художник” на Веселин 

Ханчев? 

Колко гола беше, колко бедна 

стаята с мъртвешките очи! 

      а/ епитети, повторения, реторични въпроси;   

      б/ епитети, реторични въпроси, хипербола; 

      в/ реторични възклицания, повторения, хипербола; 

      г/ епитети, повторения, реторични възклицания. 
 

25. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Хуморът в творбата на Бранислав Нушич 

„Автобиография” се ражда от: 

а/ несъответствието между претенции и действителност;   в/ избраната тема; 

б/ съответствието между цели и начини да бъдат постигнати те;  г/ езика. 
 

26. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение от произведението на Бранислав Нушич 

„Автобиография”. Случаите с дипломата, научил френски по Олендорфовия метод: 

а/ дават косвена оценка на образователната система; в/ имат характер на анекдоти; 

б/ осмиват сръбските политици;    г/ носят автобиографични черти. 
 

27. От произведението „Славеят на китайския император” на Ханс Кристиян Андерсен, 

с изречението: „В Китай, както знаете, императорът е китаец и всички около него 

са също китайци.” разказвачът: 

а/ посочва мястото на действие; 

б/ надсмива се над недостатъчните познания на съвременниците си; 

в/ иска да изясни всички подробности; 

г/ възвеличава всичко китайско. 
 

28. Кой от героите в приказката „Славеят на китайския император” на Андерсен 

произнася думите. Запишете го в листа за отговори. „Не вярвайте на това, което 

пишат в книгите! Всичко туй е измислица...” ? 
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29. Басня е: 

а/ литературен род, при който действията се представят чрез постъпките и думите на героите; 

б/ творба, в която с възторг, гордост и преклонение са прославени значими личности, 

събития, явления; 

в/ епическо произведение, изградено върху няколко основни епизода, които обхващат 

продължително време от живота на изобразените герои; 

г/ кратко епическо произведение, в стихове или проза, което илюстрира истина от морален 

характер.  
 

30. Кое твърдение е грешно? 

а/ „Братчетата на Гаврош” от Христо Смирненски е лирическо стихотворение. 

б/ „Автобиография” от Бранислав Нушич е романизирана автобиография. 

в/ „Принцът и просякът” от Марк Твен е литературна приказка. 

г/ „Косачи” от Елин Пелин е разказ. 
 

31. Направете сбит преразказ на откъса на „Автобиография” от Бранислав Нушич. 
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Из „География” 

Откъс от „Автобиография” 

 

 Поради липса на глобус учителят използваше главата на нашия съученик Сретен Йович, 

който наистина беше такъв главчо, че приличаше на истински подвижен глобус. 

- Ела тук, Сретене – започваше той например урока за деня и нощта. – Излез и застани 

тук до прозореца, така че да те огрява Слънцето. 

Глобусът ставаше от третия чин и заставаше край прозореца. 

- Ето виждаш ли, като обърнеш дясната си страна към Слънцето, цялата дясна половина 

на главата ти е осветена, докато другата не е. Така ли? Хайде сега обърни лявата си страна към 

Слънцето. Ето сега лявата страна е осветена, а дясната не е. 

Друг път пак на Сретеновата глава той ни обясняваше маршрута на един пътешественик, 

който, за да потвърди от любов към географията четвъртото правило за кълбовидността на 

Земята, тръгнал от една точка, вървейки все в една и съща посока, и стигнал пак там, откъдето 

тръгнал. 

- Взимаме, значи, носа за изходен пункт – тук учителят слагаше показалеца си на 

Сретеновия нос  и го насочваше, влачейки нокътя си по лицето, към лявото ухо – и се отправяме 

на изток, тоест в оная страна на света, от която изгрява Слънцето. След това ... Сретене, да си 

измиеш ушите, пълни са с кал, като че ли си излязъл от кочина ... след това обикаляме земното 

кълбо и стигаме до противоположната страна на света ... още миналия път ти казах, Сретене, да 

острижеш тая коса ... Макар че там, на противоположната страна на света, живеят диваци ... аз 

няма повече да цапам пръстите си с тая твоя мръсна коса ... Това е тая страна, където е нощ, 

когато у нас е ден, и обратно – където е ден, когато у нас е нощ. След това продължаваме по-

нататък и по-нататък, минаваме през дясното ухо на Сретен и пак вървим все нататък и нататък и 

ето ни на Сретеновия нос, откъдето тръгнахме. 

Понеже учителят използваше Сретен за глобус, ние всички много го уважавахме.  

 Нашата представа за главата на Сретен като истински глобус беше толкова силна, че 

когато веднъж Станко Милич му разби главата и учителят го запита защо е направил това, той 

отговори: 

- Учех си урока по география. 

Тогава учителят пусна в обръщение главата на същия тоя Станко Милич, но не толкова 

заради нагледното обучение, колкото да ни внуши респект – да не смеем да повреждаме учебните 

пособия. Защото не може да се захвърли Сретен с разбита глава върху шкафа в канцеларията на 

директора като стария глобус. 
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 ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – 6 КЛАС 

 

 

1. В – 1 ТОЧКА 

2. А – 1 ТОЧКА 

3. просто разширено изречение – 1 ТОЧКА 

4. В – 1 ТОЧКА 

5. Г – 1 ТОЧКА 

6. А – 1 ТОЧКА 

7. В – 1 ТОЧКА 

8. Правилникът за вътрешния ред в училище БЕ ПРОЧЕТЕН на учениците от учителя. – 2 

ТОЧКИ 

9. В – 1 ТОЧКА 

10. Б – 2 ТОЧКИ 

11. В – 4 ТОЧКИ 

12. В – 3 ТОЧКИ 

13. Г – 1 ТОЧКА 

14. А – 1 ТОЧКА 

15. А – 1 ТОЧКА 

16. Б – 4 ТОЧКИ 

17. Б – 3 ТОЧКИ 

18. А – 2 ТОЧКИ 

19. А – 2 ТОЧКИ 

20. Б – 1 ТОЧКА 

21. А – 1 ТОЧКА 

22. Б – 1 ТОЧКА 

23. „Малкият принц” – Екзюпери – 2 ТОЧКИ 

24. Г – 2 ТОЧКИ 

25. Б – 1 ТОЧКА 

26. Г – 1 ТОЧКА 

27. Б – 1 ТОЧКА 

28. съветникът на императора. – 2 ТОЧКИ 

29. Г – 2 ТОЧКИ 

30. В – 3 ТОЧКИ 

 

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 50 


