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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, 13.04.2013 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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Мило дете, училище „Елин Пелин” навърши 25 години от своето създаване. Във 

връзка с този юбилей, текстът, който ти предлагаме да прочетеш внимателно и да 

отговориш на въпросите 1, 2, 3 , 4 и 5, е от Елин Пелин. 

 

Убитата птичка 

Една малка птичка кацна на една слива и почна глас да извива. Тая весела певица бе 

долетяла от близката горица. 

Но в миг на улицата се чу вик. Едно палаво дете бързо долетя и прашка изкусно 

завъртя. С малката си десница улучи милата певица. 

И падна птичката щастлива от китната слива. 

- Що ти сторих, дете? – тя сякаш искаше да каже. И човчица отвори даже. – Аз само 

пеех и мирничко живеех. На малките ми деца кой ще дава зрънца? 
 

1. Какво литературно произведение е текстът: 

а/ разказ;  б/ стихотворение;  в/ басня. 
 

2. Кои думи се отнасят за птицата:  
а/  жестока, неразумна;   

б/  мила, щастлива; 

в/  горделива, надменна. 

 

  Защо я определяш така? Запиши на свободния ред в бланката за отговори! 

 

3. Подчертаните думи в текста като художествени средства са: 

а/ сравнения;  б/ повторения;  в/ епитети. 
 

4. Какво е значението на думата „сторих” от текста? 

а/ стрих;   б/ направих;   в/ наредих. 
 

5. Какво е твоето отношение към постъпката на детето? Запиши на свободния ред в 

бланката! 
 

      6. На кой ред всички имена са на български автори: 

а/ Валери Петров, Роалд Дал, Дора Габе;   

б/ Ран Босилек, Елин Пелин, Николай Райнов; 

в/ Емилиян Станев, Ангел Каралийчев, Ерих Кестнер. 

 

7. „Ян Бибиян” е първият български фантастичен роман за деца. Неговият автор е: 

а/ Ангел Каралийчев;  б/ Елин Пелин;  в/ Емилиян Станев. 
 

8. Кой е последният стих в куплета от стихотворението „Аз съм българче” от Иван       

Вазов?  

Аз съм българче и расна 

в дни велики, в славно време, 

син съм на земя прекрасна 

... 

    а/  първа радост е за мене;  

    б/ син съм на юнашко племе;  

     в/ в край свободен аз живея. 
 

9. Какво означава поговорката „Казана дума – хвърлен камък.”: 

а/ да спазиш обещанието си; 

б/ нарочно да уцелиш някого с камък; 

в/ да говориш и да хвърляш камъни. 
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10. Допълнете изреченията с подходяща дума в скобите. Запишете верните думи в 

бланката за отговори. 

а/ Красавицата разчувства ... сърце на звяра. (каменен) 

б/ ... дойде с цветята и птичките. (пролет) 

в/ Беше тиха ... нощ. (есен) 

 

11. На кой ред всички глаголи са във 2 л. мн.ч.? 

а/ донасяхте, измъквате, слушаха; 

б/ гледахте, сънуват, приготвяш; 

в/ летите, сеете, бягате. 

 

12. В кой ред думите са образувани с една и съща представка: 

а/ предава, преде;  б/ надпис, надлез;  в/ подава, поле. 

 

13. Синоними на думата „весел” са: 

а/ радостен;   б/ весели;   в/ тъжен. 

 

14. На кой ред има само лични местоимения: 

а/ аз, съм, е, той, ще;  б/ са, ние, ти, тя, аз;  в/ ти, вие, аз, те. 

 

       15. Коя от сродните думи е прилагателно име: 

а/ светъл;   б/ светлина;   в/ свети. 

 

        16.На кой ред съществителните имена са без наставка: 

а/ солист, рибар, ковач;  б/ овца, лале, вход;  в/ говорител, летец, пианист. 

 

        17. В коя колонка глаголите са написани ВЯРНО: 

а/ гледаме    б/ бягаме    в/ пътуваме 

    пишеме        мислим        носиме 

    говориме       проверяваме       тръгваме 

 

18. Коя част от думите „вход” и „изход” ги прави противоположни? 

а/ представка;  б/ корен;   в/ наставка. 

 

19. На кой ред от всички думи може да се образува изречение? Запиши го на 

свободния ред в бланката за отговори! 

а/ яйца, кошница, са, и, без; 

б/ син, да, слънцето, царският, тръгнал, търси; 

в/ майката, дъщеря, казала, си, през. 

 

      20. „Приготвяме” е глагол в: 

а/ 1 л. ед.ч. мин. време;  б/ 1 л. мн.ч. сег. време;  в/ 1 л. ед.ч. сег. време. 

 

21. Всички Вие обичате лятото. А през лятото обичате да си похапвате сладолед. 

Спомнете  си за вкусния сладолед, който си купихте през един горещ ден на отминалото 

лято и с помощта на дадените опорни думи, съставете разказ. Но за да стане той по-

интересен, трябва да прибавите и свои думи. Не забравяйте, че съчинението трябва да 

има начало, развитие и край. Да не забравите да поставите и заглавие! Успешна работа! 

 

Опорни думи: сладолед, количка за сладолед, вафлена фунийка, гребва, деца, плащат, 

продавачка, претегля, пълни, слънце, лято, горещина 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ – 3 КЛАС 

 

1. А – 1 точка 

2. Б – 3 точки 

3. В – 1 точка 

4. Б – 1 точка 

5. свободен отговор – 3 точки 

6. Б – 2 точки 

7. Б – 1 точка 

8. Б – 2 точки  

9. А – 1 точка 

10.  каменното, Пролетта, есенна – по 1 точка на дума – 3 точки 

11. В – 1 точка 

12. Б – 1 точка 

13. А – 1 точка 

14. В – 1 точка 

15. А – 1 точка 

16. Б – 2 точки 

17. Б – 1 точка 

18. А – 1 точка 

19. Б – Царският син тръгнал да търси слънцето. - 2 точки 

20. Б – 1 точка 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАД. 21 

 

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 всички опорни думи – 2 точки. 

 

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

 

 

Общо: 10 точки 

 
 

 

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


