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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. 

V 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 1.-6. 

        Млякото е природен продукт, който укрепва човешкото здраве. Съдържа калций, 

който помага на организма по-бързо да изгаря натрупаните мазнини. Калцият е 

основен елемент, който стимулира растежа на костите и е важно условие за 

тяхната здравина. Редовната употреба на мляко и млечни продукти намаля риска от 

болести на сърцето. Необходимата доза е 100 грама мляко на ден. 

        Хората, които не обичат много вкуса на млякото, могат с помощта на миксер да 

го разбиват, като добавят замразени плодове. Получава се вкусен и полезен десерт. 

Опитайте го. 

                                                                                          /Димитър Чавдаров/ 

1. Коя е темата на текста? 

 а/ Млякото – природен продукт, полезен за здравето 

 б/ Калцият – елемент, стимулиращ растежа на костите 

 в/ Вкусни и полезни десерти с мляко и плодове 

 г/ Млякото и болестите на сърцето 

 

2. Кои са ключовите думи в текста? 

 а/ продукт, костите, доза                                           в/ мазнини, продукти, болести 

 б/ калций, употреба, плодове                                   г/ мляко, калций, здраве 

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

 а/ Сто грама мляко на ден е достатъчно количество, за да поддържа добро здраве. 

 б/ С помощта на млякото натрупаните в организма мазнини бързо изгарят. 

 в/ Растежът на човешките кости се стимулира от калция, който приемаме чрез млякото. 

 г/ Консумацията на млечни продукти предотвратява развитието на болести на костната 

система. 

 

4. Как са свързани абзаците в текста? 

 а/ чрез синоними                                                       в/ чрез наречие 

 б/ чрез лексикално повторение                                г/ чрез лично местоимение 

 

5. В кое изречение от текста е употребен израз с преносно значение? 

 а/ в първото изречение                                             в/ в третото изречение 

 б/ във второто изречение                                         г/ в четвъртото изречение 

 

6. В кой ред изразите НЕ са контекстови синоними в текста? 

 а/ мляко и замразени плодове; полезен десерт 

 б/ калцият; елемент, който стимулира растежа на костите 

 в/ човешкото здраве; болести на сърцето 

 г/ млякото; продукт, който укрепва човешкото здраве 

 

7. Строежът на изречението от текста Получава се вкусен и полезен десерт 

включва: 

 а/ определение, подлог, сказуемо, две преки допълнения 

 б/ подлог, сказуемо, две непреки допълнения 

 в/ сказуемо, две еднородни съгласувани определения, подлог 

 г/ обстоятелствено пояснение, сказуемо, подлог 

 

8. Каква част на изречението е подчертаната дума? 

    Старецът си тръгна и ние го изпратихме. 

 а/ допълнение       б/ обстоятелствено пояснение     в/ определение     г/ подлог 
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9. Коя от посочените части на речта НЕ може да изпълнява синтактична служба? 

 а/ съществително име                                         в/ наречие 

 б/ съюз                                                                  г/ местоимение 

 

10. В кой ред думите са от една и съща част на речта? 

 а/ от, ние, пея                                                       в/ нагоре, утре, добре 

 б/ сговор, пеене, рано                                          г/ търся, търсен, търсене 

 

11. В кои от номерираните случаи НЯМА грешка в членуването: 

      С помоща /1/ на конят /2/ си юнакът /3/ побеждава пришълецът /4/, а ножа /5/ му 

изпраща на своят /6/ княз. 

 а/ 1 и 6;      б/ 1, 3, 4;      в/ 1, 2, 4, 5, 6;       г/ 3 и 5 
 

12. В кое изречение има сказуемо, различно по вид от сказуемите в останалите 

изречения: 

 а/ Присъствието на Христина започна да го вълнува. 

 б/ Чичо Митуш престана да се смее. 

 в/ Ние с бай Ганя влязохме в бюфета. 

 г/ Несговорна дружина не може да почине. 
 

13. В кое изречение има съставно именно сказуемо? 

 а/ Сали Яшар продължаваше да седи всяка вечер на пейката. 

 б/ Той трябваше да се връща всеки ден. 

 в/ Старецът взе да трие очите си с ръка. 

 г/ Баща ми се оказа прав. 
 

14. В кое от изреченията има съгласувано определение и към подлога, и към 

допълнението: 

 а/ Слабото пъшкане скоро се превърна в недоволен стон. 

 б/ Ние се приготвихме за нова и интересна задача. 

 в/ Смехът укрепва имунната система. 

 г/ На пътя храбрият шивач срещнал великана. 

 

15. В кой ред има дума – омоним на дума, употребена в другите изречения? 

 а/ Загуби ни се телето, та го диря. /К.Петканов/  

 б/ Една звезда се откъсна от небето и падна в светла диря. /К.Константинов/ 

 в/ Това бе диря на сърна. /Ем.Станев/ 

 г/ Зад тях оставаше светла диря. /А.Дончев/ 

 

16. В кой ред грешката е пунктуационна? 

 а/ Вчера зетът на леля ми купи нова кола. 

 б/ На кой си казал? 

 в/ Раскажи ми какво се случи. 

 г/ Купи си учебниците когато можеш. 

 

17. В кой ред отношението между думите е различно от отношението между думите 

      ябълка – плод? 

 а/ котка – животно    б/ чушка – зеленчук    в/ стол – мебел     г/ желязо – врата  

 

18. Морфемите, от които се състои думата участвам са: 

 а/ представка, корен, наставка, окончание              в/ представка, корен, окончание 

 б/ корен, наставка, наставка, окончание                  г/ корен, наставка, наставка 
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19. В кой ред глаголите са само от първо спрежение? 

 а/ работя, имам, качвам, хапя                                    в/ бера, живея, пиша, мечтая 

 б/ предавам, чета, рисувам, стрелям                         г/ мия, отвърна, спя, желая 

 

20. Колко запетаи са пропуснати в изречението – Феи магьосници и специални 

предмети присъстват в света на вълшебните приказки които разкриват пред децата  

трудната но и справедлива борба със злото? 

 а/ 1;        б/ 2;       в/ 3;        г/ 4. 

 

21. Подчертаните думи в изречението:        
Могъщата благодатна Земя родила безкрайното синьо небе – Уран...      са: 
 

 а/ сравнения      б/ повторения        в/ епитети        г/ олицетворения 

 

22. Според старогръцката митология Цербер е: 

 а/ бог на подземното царство                                  в/ лодкар в подземното царство 

 б/ пазител на подземното царство                          г/ ковач в подземното царство 

 

23. Какви текстове НЕ съдържа Библията? 

  а/ пословици и поговорки                                      в/ любовни стихове и песни 

  б/ научни съобщения и новини                             г/ притчи и проповеди 

 

24. Как се нарича художествено средство, с което се преувеличават качества, 

действия, образи и др., за да се подчертае най-същественото, най-важното и да се 

изрази емоционално отношение към обекта, за който се говори? 

Запишете верния отговор в листа за отговори. 

 

25. Кое е пропуснато в изречението? 

      Огнени коси и брада от пламъци има богът на ........................................... . 

 а/ скандинавците – Имир                                          в/ арменците - Вахагн 

 б/ гърците – Зевс                                                        г/ славяните – Перун 

 

26. С кой израз може да завърши изречението?  

      Празникът Пасха е свързан с ........................................................................ . 

 а/ раждането на пророк Илия                        в/ края на селскостопанската година 

 б/ началото на зимата                                    г/ извеждането на евреите от Египет 

 

27. В коя фолклорна песен семейството е изобразено като дърво? 

  а/ „Снощи се дете родило”                           в/ „Овде дърво столовито” 

  б/ „Ой те, дръвце, право дръвце”                г/ „Два са бора ред поредом расли” 

 

28. Кое художествено средство НЕ е употребено в стиховете? 

      Не били два бора високи 

      най са били два братя рождени ... 

 а/ олицетворение       б/ отрицателно сравнение      в/ повторение      г/ епитети 

  

29. Свържете правилно художественото произведение с неговия автор. Отбележете 

цифрите в листа за отговори. 

    а/ Легенда за рома                            1. Ханс Кристиян Андерсен 

    б/ Млада Бога                                    2. Сава Попов 

    в/ Търговецът                                    3.Михаил Георгиев 

    г/ Грозното патенце                          4. Илия Волен 
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30. В кой цитат от приказката „Търговецът” има пословица? 

 а/ Както си започнал да купуваш, види ми се, не ще има какво да продаваш, чичовото! 

 б/ Ако търговците всякога печелеха, „печелковци” щяха да им думат! 

 в/ Ще купувам по-евтино, а ще продавам по-скъпо – тъй печелят търговците. 

 г/ И запомни от мене: на добрите хора парите са добри слуги, а на лошите – лоши 

господари. 

 

31. Прочетете фолклорната приказка „Сметка” и я преразкажете от името на 

пътника. 

Сметка 

 

             Един шоп с бял кожух и свински цървули отивал в града на пазар.На рамо той          

носел тояга, а на тоягата – кошница с яйца. Вървял по пътя и си приказвал високо: 

- В кошницата има сто яйца. Ако ги продам по лев, ще получа сто лева. Ако ги 

продам по два лева, ще ми се съберат двеста. От пазара за тези пари ще си купя едно 

женско прасе. Ще го храня , ще си го гледам като писано яйце. То ще ми опраси 

дванайсет прасета. Като пораснат, и те ще почнат да се прасят, додето дворът ми 

се напълни с големи-големи свине. Ще ги откарам на пазара и ще ги продам. С 

получените пари ще си купя един охранен кон и нови дрехи – не ти е работа. Ще се 

пременя, ще яхна коня и все край къщата на Гана хубавицата ще се разхождам. Ще ме 

види Гана хубавицата и ще рече: „Искам оня, дето е на коня”. Ще се оженим и тя ще 

ми роди едно момче – Богданчо. Ще отида на пазар, ще му купя ябълки и като се върна 

вкъщи, Богданчо ще се затече да ме посрещне: „Тате, какво ми носиш?” Аз ще 

протегна ръка да го прегърна: „Ела ми, сине, ела, Богданчо, тате да ти даде една 

ябълка!” 

И както бил много занесен, шопът протегнал ръце, изпуснал тоягата и 

кошницата с яйцата паднала на земята. Яйцата се строшили до едно. Навел се 

злочестият шоп над кошницата и почнал да търси здрави яйца. Край него минал един 

пътник. 

-    Побратиме – попитал шопът, - откога вървиш подире ми? 

-    Откакто почна да печелиш, додето загуби всичко, все подире ти съм вървял 

– отвърнал пътникът. 
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТА 

V клас 

                               точки 

1. – а                         1т. 

2. – г                         1т. 

3. – г                         1т. 

4. – б                         2т. 

5. – б                         1т. 

6. – в                         2т. 

7. – в                         2т. 

8. – а                         2т. 

9. – б                         2т. 

10. – в                       2т. 

11. – г                        2т. 

12. – в                       2т. 

13. – г                        2т. 

14. – а                        2т. 

15. – а                        1т. 

16. – г                        1т. 

17. – г                        1т. 

18. – а                        2т. 

19. – в                        2т. 

20. – г                         2т. 

21. – в                        1т. 

22. – б                        2т. 

23. – б                        1т. 

24. – хипербола         2т. 

25. – в                         1т. 

26. – г                         1т. 

27. – в                         1т. 

28. – а                         2т. 

29. а – 3                      4т. / Х 1т. на подточка/ 

      б – 4                       

      в – 2 

      г –  1 

30. – г                         2т. 

                      Общо: 50 т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


