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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. 

VІІ клас 

 

 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

 

 Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература. 

 Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които 

само един е верният, и с отворен отговор. 

 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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ВЪПРОСИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1 до 3. 

Все още не се знае кога точно са се появили пясъчните часовници. В исторята на 

техниката е прието да се смята, че пясъчните часовници са съзадени едва през VІІІ в. Оттогава 

принципът им на работа не е претърпял никакви промени – определено количество пясък изтича 

през малък отвор от един съд в друг за еднакъв интервал от време. В Европа пясъчните 

часовници се появяват през ХІІІ в. 

Първите пясъчни часовници представлявали два стъклени съда, свързани с междинен 

метален пръстен. Най-често с тях измервали 5, 10, 15, 20, 30 минути, рядко 1 час, но са известни 

часовници, отмерващи 3 часа или само 1 минута. Скоростта на изтичане на пясъка зависи преди 

всичко от едрината на неговите зърна. 

През ХV в. на корабите на Христофор Колумб е имало по осем половинчасови пясъчни 

часовници. Те висели на напречната греда в трюма и след изтичането на последната песъчинка 

дежурният юнга удрял камбана, а дежурният офицер нанасял чертичка върху специална плоча. 

При ясно и хубаво време показанията им се сверявали по слънцето в 12 ч. на обяд. 

Пясъчните часовници се използвали при определяне на скоростта на корабите. 

И днес, макар и рядко, в някои случаи се използват пясъчни часовници, например в 

домакинството, при изнасяне на лекции, при телефонни разговори и др. 
 

Поява и разпространение Видове Приложение  

VІІІ в. – поява С два стъклени съда В корабоплаването 

ХІІІ в. – поява в Европа С двуобемно стъклено тяло В домакинството 

ХV в. – използване в 

корабоплаването 

 В богослужението 

 

1. Кое е най-подходящото заглавие на текста? 

а/ История на пясъчните часовници.  в/ Устройство на пясъчните часовници. 

б/ Появата на пясъчните часовници.  г/ Пясъчните часовници по времето на Колумб. 
 

2. Кое твърдение е вярно според текста и таблицата? 

а/ едно от приложенията днес на пясъчните часовници е в корабоплаването; 

б/ скоростта на изтичане на пясъка зависи от неговия химически състав; 

в/ в Европа пясъчните часовници се появяват векове след създаването им; 

г/ принципът на действие на пясъчните часовници се е променял с времето. 
 

3. Коя информация се споменава само в таблицата? 

а/ за приложението на пясъчните часовници; 

б/ за видовете пясъчни часовници; 

в/ за различните интервали, които се отмерват с пясъчните часовници; 

г/ за съвременното приложение на пясъчните часовници. 
 

4. С кой от посочените изрази може да се замени подчертаното фразеологично 

словосъчетание, без да се промени смисълът на изречението? 

Действайте така, че на никого да не падне косъм от главата. 

      а/ на никого да не  пострада възнаграждението; в/ никой да не спечели награда; 

     б/ на никого да не се влоши здравето;   г/ на никого да не му се случи нищо лошо. 
 

5. Кое твърдение е вярно за изречението? 

Водещият зададе въпрос на госта, който седеше до него, и след това отново даде думата 

на зрителите. 

      а/ Запетаята пред и отделя подчиненото изречение в сложното смесено изречение. 

      б/ Запетаята пред съюза и свързва главните изречения в сложното смесено изречение. 

      в/ Запетаята пред съюза и отделя еднородни части в сложното смесено изречение. 

      г/ Запетаята пред съюза и отделя двете подчинени изречения в сложното смесено изречение. 
 

6. Изберете най-подходящите думи, с които могат да се запълнят празните места в 

текста. Отбележете ги в листа за отговори. 
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     Напрегнатият и изпълнен с а/ ... свят, в който живее съвременният човек, не му б/ ... 

достатъчно възможности да се грижи добре за здравето си. Нездравословното хранене, 

обездвижването и затлъстяването са в/ ... причини за нарастване броя на болните хора – 

ученици и възрастни. Доказано е, че за хора, г/ ... от различни сърдечни заболявания, е много 

подходящо приемането на екстракт от гинко билоба. 
 

 а/ напрежение; трудности; злополуки;  в/ изключителни, големи, главни; 

 б/ осигурява, помага, допуска;   г/ потиснати, застрашени, зависими. 
 

7. В коя от двойките думи отношението е същото, както в посочената двойка? 

МЕТОНИМИЯ – МЕТАФОРА 

а/ балада – повест;    в/ ретроспекция – развръзка; 

б/ балада – елегия;    г/ епитет – градация 
 

8. Кое от изреченията НЕ е сложно съставно с подчинено допълнително изречение? 

а/ Някои все още предпочитат да се забавляват. 

б/ Каквото повикало, такова се обадило. 

в/ Утре ще разберем защо не дойдоха на срещата на випуска. 

г/ Никола най-добре ще ви обясни как да стигнете до хижата. 
 

9. Коя от подчертаните думи е употребена неправилно в изречението?  

Параметърът (а) на действие (б) е крайно ограничен (в) от особеностите на терена (г). 
 

10. Коя от глаголните форми е в минало неопределено време? 

а/ мислил е;  б/ мислел;  в/ мислил;  г/ беше мислил. 
 

11. Кой от подчертаните глаголи в изречението е от несвършен вид?  

Докато вятърът превиваше (а) гората, на тъмното небе блесна (б) светкавица, 

тресна (в) оглушителен гръм и върху земята се изля (г) истински порой. 
        

12. В кой ред има неправилно образувана форма на повелително наклонение? 

а/ не приказвай;  б/ недей да приказваш; в/ приказвай;  г/ недей приказвай. 
 

13. В кой ред правилно са свързани литературна творба и жанр? 

а/ „На прощаване в 1868 г.” – балада;  в/ „До Чикаго и назад” – пътепис; 

б/ „Българският език” – елегия;  г/ „Неразделни” – ода. 
 

14. Посочете вярното продължение на изречението. 

Основната тема на повестта „Немили – недраги” е .... 

       а/ бедният живот на българските емигранти в Браила и желанието им да се върнат в родината; 

       б/ организираната революционна дейност на българските хъшове в Румъния; 

 в/ страдалческият живот на българските хъшове, мизерстващи в чужбина, но отстояващи    

идеала си за свободна и независима родина;    

 г/ ежедневната борба за оцеляване на българските емигранти в Румъния. 
 

15. Какво НЕ внушава стихът от „На прощаване”? 

свобода и смърт юнашка! 

        а/ свободата и смъртта са взаимно обвързани; в/сладка е свободата без жертви; 

        б/ смъртта е цената на свободата;   г/ свободата се постига с жертви. 
 

16. Кой художествен образ от стихотворението „Българският език” разкрива звучността 

на родното слово? 

а/ език свещен;  б/ руйни тонове;  в/ стонове вековни;  г/ груб брътвеж. 
 

17. Каква е функцията на цитираните стихове от „Опълченците на Шипка”? 

„България цяла сега нази гледа, 

тоя връх висок е: тя ще ни съзре 

ако би бегали: да мрем по-добре!” 

      а/ мото;  б/ лирически увод;  в/ вътрешен монолог; г/ авторов коментар. 
 

18. Какви тропи и художествени похвати са използвани в подчертаните изрази от 

„Опълченците на Шипка”? 
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...  кат лъвове тичат по страшний редут, 

не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. 

       а/ символ, метафора, антитеза;  в/ сравнение, метонимия, градация; 

       б/ метафора, метонимия, антитеза;  г/ сравнение, метафора, градация. 
 

ВЪПРОСИ С ОТВОРЕН ОТГОВОР 
 

19. В листа за отговори срещу буквата, с която е означено фразеологичното 

словосъчетание, запишете цифрата, която посочва значението му. 

а/ заглаждам косъма    1. работя неуморно 

б/ избожда ми очите    2. нещо очевидно 

в/ давам карт бланш    3. напълнявам 

г/ не подгъвам крак    4. разрешавам 
 

20. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за 

пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време. 

- Иване, радвам се пак да те видя – каза домакинът, не можейки да скрие изненадата си. 
 

21. Запишете вида на изречението по състав: 

Това, да го срещне отново, беше най-голямото щастие за нея. 
 

22. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни 

грешки, както и грешките при членуване. 

Третата част на расказа, когато баба Илийца варви към мънастира, започва с 

описанието на ноща в Искърската клисура. За смотената душа на старицата всичко 

изглежда мрачно тъмно и пълно с опастности. Настроението в природната къртина е в 

съзвучие с душевното състояние на баба Илийца. Сякаш писателя е изградил единен образ 

на старицата и древната гора които изживяват заедно беспокойство и напрежение пред 

неизвесноста. 
 

23. Попълнете таблицата в листа за отговори, като посочите автора на съответната 

творба. 
 

№ Художествена творба Автор 

1. „Неразделни” ... 

2. „Една българка” ... 

3. „До Чикаго и назад” ... 

4. „Българският език” ... 
 

24. Попълнете таблицата в листа за отговори, като свържете посочените герои с 

присъщите им нравствени характеристики. 
 

Литературен 

герой 

Нравствени характеристики 

1. ... чувство за отговорност, обаятелност, решителност 

2. ... ярост, омраза, надменност 

3. ... храброст, жертвоготовност, родолюбие, устойчивост 

4. ... страхливост, жестокост, малодушие 
 

а/ опълченците;  б/ генерал Столетов;  в/ турците;  г/ Сюлейман паша. 
 

25. Запишете в две – три изречения в листа за отговори какви са внушенията на думите: 
„Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин? ...” от епилога на „Немили – 

недраги”. 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – VІІ КЛАС 
 

№ Верен отговор Брой 

точки 
1.  А    1 

2.    В   2 

3.   Б   2 

4.     Г 1 

5.  А       2 

6.  
 

А -   трудности;                                              В – главни; 

Б -   осигурява;                                               Г – застрашени. 

4 

7.    Б     2 

8.    Б     2 

9.  А       1 

10.  А        1 

11.  А       2 

12.        Г 1 

13.      В   1 

14.      В   2 

15.      В   2 

16.    Б     2 

17.      В   2 

18.        Г 2 

19.  
 

А -    3;                                                     В -  4; 

Б -    2;                                                     Г -  1. 

4 

20.  Домакинът, не можейки да скрие изненадата си, казва на 

Иван, че се радва пак да го види. 

2 

21.  Сложно съставно с подчинено определително 2 

22.  Третата част на разказа, когато баба Илийца върви към 

манастира, започва с описанието на нощта в Искърската 

клисура. За смутената душа на старицата всичко изглежда 

мрачно, тъмно и пълно с опасности. Настроението в 

До 12  
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природната картина е в съзвучие с душевното състояние на 

баба Илийца. Сякаш писателят е изградил единен образ на 

старицата и древната гора, които изживяват заедно 

безпокойство и напрежение пред неизвестността. 

23.  1 -   Пенчо Славейков                      3 – Алеко Константинов 

2 -    Иван Вазов                               4 – Иван Вазов 

4 (х 1 за 

всеки 

верен 

отговор) 

24.  
 

А - 3                                                       В - 4 

Б - 1                                                       Г - 2 

4 (х 1 за 

всеки 

верен 

отговор) 

25.  В текста трябва да бъдат употребени следните ключови 

изрази: укор към съвременниците, незаслужена обида, 

липса на благодарност и уважение към бореца за свобода, 

отдал всичките си сили за постигане на възрожденския 

идеал. След Освобождението оцелелият в битките хъш и в 

родината си е немил – недраг. 

 

Общо 5 

 

     Общ 

брой: 65 
 

 

Проверил:   1..........................................................................................................         

2.......................................................................................................... 

 

 


