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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС  

 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

ПОД ЕГИДАТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ  - БУРГАС 
 

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

 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 
Бургас, 13.04.2013 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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Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 5. включително. 

Зимна вечер 

отвън наднича зимна нощ снегът се стели безшумно по покривите 

засипва пътищата, градините, планинските върхари къщичките в селото 

мълчаливо и сънлино се гушат в бялата си премяна само коминчетата 

пушат всеки бърза да се прибере на топло децата подпират нослета на 

заскрежените прозорци и мечтаят за весели игри 

 

1. Отделете изреченията в текста и определете броя им: 

а/ 7;       б/ 6;   в/ 8. 
 

2. Каква според теб е нощта?  

а/ безшумна и ветровита;    

б/ безшумна и мълчалива;    

в/ мълчалива и весела. 
 

Защо я определяш така? Запиши отговора на свободния ред в бланката. 
 

3. Словосъчетанието „заскрежените прозорци” е съставено от: 

а/ две съществителни имена;        

б/ прилагателно и съществително име;      

в/ глагол и съществително име 
 

4. На кой ред всички глаголи, използвани в текста са в единствено 

число? 

а/ наднича, гушат, бърза;    

б/ се стели, засипва, мечтаят;    

в/ наднича, бърза, засипва. 

 

5. Подчертаните думи в текста са: 

а/ сродни;   б/ словосъчетания;  в/ синоними. 

 

6. На кой ред ВСИЧКИ думи са записани ВЯРНО: 

а/ народ, врак, млад;  

б/ парашуд, картоф, скреж; 

в/ кораб, град, мраз; 

 

7. На кой ред „ЬО” и „ЙО” са употребени в думите ВЯРНО: 

а/ Бальо, Пенйо, Пейо;     

б/ майор, боксьор, Кольо;  

в/ асансьор, Панаьот, Ванйо. 

   

8. На кой ред всички думи започват с беззвучна съгласна: 

а/ село, покрив, креват, шивач;   

б/ цвете, шишарка, снимка, зъб;  

в/ хлябче, дъвка, старица, магазин. 
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9. На кой ред звуковете в думите са по-малко от буквите? 

а/ джанта, джудже, джапанка;   

б/ пещ, леща, къща;     

в/ прежда, вражда, вещ. 

 

10. В изречението: „В един омагьосан дворец имало чудна цветна 

градина.” има: 

а/ две прилагателни имена;    

б/ три прилагателни имена;    

в/ четири прилагателни имена. 

 

11. В изречението: „Но от всичките си животни доктор Охболи обичал 

най-много патицата Кика, кученцето Джаф, малкото прасенце Грухчо, 

папагала Карудо и бухала Бумбо.” 

а/ четири думи са съществителни собствени имена; 

б/ пет думи са съществителни собствени имена; 

в/ шест думи са съществителни собствени имена. 

 

12. Поставете препинателните знаци в края на изреченията в 

гатанката. 

 - Я кажи ми где живееш  

 - Край реката  

 - Риба ли ловиш от нея  

 - Да, в торбата  

 - А къде ти е торбата  

 - Под брадата  
 

Определете броя на съобщителните и въпросителните изречения: 

а/ 2 съобщителни и 4 въпросителни изречения; 

б/ 3 съобщителни и 3 въпросителни изречения; 

в/ 4 съобщителни и 2 въпросителни изречения; 

 

13. В кой ред е ВЯРНОТО твърдение? 

а/ Със съобщителното изречение питаме някого за нещо. 

б/ С въпросителното изречение питаме за нещо или за някого. 

в/ С въпросителното изречение съобщаваме за нещо или за някого. 

 

14. Колко епитета има в откъса „Столетникът” от Ангел Каралийчев: 

 „Растеше в полето самотен стогодишен дъб. Наблизо имаше гора 

от млади дървета. 

 Една нощ излезе страшна буря, блъсна стария дъб и го изкърти от 

земята.” 

 

 а/ 4;   б/ 5;   в/ 6.  
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15. Кой е авторът на стихотворението, което завършва така: 

    Българийо, драга, мила, 

    земя пълна с добрини, 

    земя, що си ме кърмила, 

    моя поклон приеми 

 

а/ Иван Вазов;  б/ П. Р. Славейков;  в/ Елин Пелин. 

    

16. Какъв вид е текстът?  

 Вила мома три венци зелени 

 Първи венец от росен ми здравец, 

 втори вила от бяла пшеница, 

 трети вила от червен трендафил. 
 

а/ стихотворение;  б/ народна приказка;  в/ народна песен. 

 

17. На каква творба е начало изречението „Живял някога прочут 

мъдрец.”: 

а/ разказ;   б/ народна песен;   в/ народна приказка. 

 

18. Авторите, които създават народни приказки са: 
 

а/ писатели;   б/ поети;            в/ народни разказвачи. 

 

19. Кои са пропуснатите рими в стихотворението?  

 

Облаче ... 

 по небе лети;    

 бисерно, ... 

 облаче блести 
 

а/ бяло, довяло;  б/ крилато, пернато  в/ сребристо, добричко. 

 

20. Подредете изреченията в текст, като ги номерирате. Препишете 

народната песен на бланката за отговори. 
 

 и си Марийка будеше 
 

 Славейче рано пееше 
 Я ставай, ставай, Марийке 

 и ела двама да пеем, 
 бяло си лице измивай 

 да пеем, да се надпеем 
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21. Състави разказ по картинките и го запиши на свободния лист. 

Използвай опорните думи. Постави заглавие. 

 

1 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

                            3                                              4 

 

                     

 

 

 

 

 

 
ранно утро; маймуна; въдица; плувка; риболов; езеро; обувки (боти); 

изненада; радост (щастие) 
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Верни отговори – тест ІІ клас 

 

1. А – 1 точка 

2. Б – 1 точка за верен отговор  

и за правилно записано изречение – 2 точки – общо 3 точки 

3. Б – 1 точка 

4. В – 1 точка 

5. Б – 1 точка 

6. В – 1 точка 

7. Б – 2 точки 

8. А – 1 точка 

9. А – 2 точки 

10.  Б – 1 точка  

11.  В – 1 точка 

12.  Б – 1 точка 

13.  Б – 1 точка 

14.  Б – 3 точки 

15.  А – 1 точка 

16.  В – 1 точка 

17.  В – 1 точка 

18.  В – 1 точка 

19.  Б – 1 точка 

20.   Славейче рано пееше 

и си Марийка будеше 

Я ставай, ставай Марийке, 

бяло си лице измий 

и ела двама да пеем,  

да пеем, да се надпеем                    – 4 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 

 


