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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. 

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. 

 

 Тибет е известен като страна на снеговете и на Далай Лама – духовният водач на 

местните жители. Разположен е в Хималаите... 

В Тибет няма нормални пътища, които да свързват град с град. Превозните средства тук 

са коне и лодки от кожа на як... Температурите достигат до 20 градуса под нулата. През 

останалото време, докато грее слънце, често преминават 30 градуса. През нощта температурите 

се движат около 0 градуса. Времето в Тибет е много променливо. Дъждът и снегът не са често 

явление. Затова пък духа постоянен вятър и човек може да попадне изневиделица в центъра на 

пясъчна буря, особено през лятото. Най-доброто време за екскурзии в региона е между април и юни 

и между септември и октомври. По време на експедиция е подходящо да се спи в палатка или да се 

потърси гостоприемството на някой от многото манастири. 

Който иска да пресече тази необятна територия, трябва да се пребори с две големи 

препятствия – дехидратацията и височинната болест. Препоръчително е предварително 

аклиматизиране в някоя висока планина или в самия град Лхаса, който се намира на 3000 метра 

надморска височина. 
 

1. Текстът е предназначен за: 

а/ експедиции;     б/ туристи;  в/ монаси;       г/ широк кръг читатели. 
 

2. Кое твърдение НЕ Е вярно според текста: 

а/ Най-доброто време за екскурзии в региона е между април и август. 

б/ Град Лхаса се намира на 3000 метра надморска височина.   

в/ Температурите през нощта са около 0 градуса.   

г/ Препоръчително е предварително аклиматизиране в някоя висока планина. 
 

3. Коя от поредиците думи няма смислова обвързаност в текста: 

а/ пътища – коне – лодки;   в/ слънце – дъжд – сняг;   

б/ температура – време – градове;  г/ лято – вятър – буря. 
 

4. Текстът може да бъде продължен с изречението: 

а/ В Тибет се влиза с китайска виза. 

б/ Официалната валута е китайският юан. 

в/ В областта се говори предимно тибетски. 

г/ Дневно трябва да се изпиват по 2 – 3 литра вода. 
 

5. В кой ред НЕ СЕ назовава изменяема част на речта? 

а/ местоимение;  б/ числително име;  в/ наречие;  г/ глагол. 
 

6. В кой ред има граматична грешка? 

а/ Някой бързо мина през неосветената стая. 

б/ Не знам дали на някой няма да му се случи беда. 

в/ И аз искам от някого да получа подарък. 

г/ Моята взискателност никому няма да навреди. 
 

7. Местоимение се отнася към неопределително местоимение, както: 

а/ дума към изречение;   в/ текст към съчинение; 

б/ синтаксис към морфология;  г/ правопис към правоговор. 
 

8. В кое изречение глаголът НЕ Е в страдателен залог: 

а/ Над полето прелетя голямо ято щъркели. 

б/ Хайдутите са преследвани от поробителите. 

в/ Тухлите бяха струпани на купчина в двора. 

г/ Тази хубава книга се чете на един дъх. 
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9. В кое изречение НЕ Е допусната грешка при членуване на имена: 

а/ Машината е създадена от неизвестният конструктор в страната. 

б/ В музея е запазен ценен старинен ръкопис от края на 16. век. 

в/ На няколко места корена на дървото беше прояден от гризачи. 

г/ Модела на новата рокля ще бъде показан на ревю в края на месеца. 
 

10. В кой ред всички думи са нелични глаголни форми? 

а/ пораснали, се подаваха, вървейки;  в/ разпилените, гледащи, пеели; 

б/ играем, искрящата, дошла;    г/ първите, пораснали, безотговорен. 

   

11. Изречението „Общуването с различни домашни любимци е полезно за здравето, но най-

благоприятно е въздействието на кучетата.” е: 

а/ сложно съчинено съединително;  в/ сложно съставно; 

б/ сложно съчинено противоположно; г/ сложно съчинено разнородно. 
 

12. В коя от народните мъдрости НЯМА антоними? 

а/ Дето те мразят, не ходи, дето те обичат, не чисти. 

б/ Ум с пари не се купува, но най-много пари струва. 

в/ Бъди бърз да слушаш и бавен да отговаряш. 

г/ Дето не слушат старите, не прокопсват младите. 
 

13. С каква част на речта е изразен подлогът в даденото изречение: „Както всякога, така и 

тази вечер двамата вечеряха на тежката дълга маса.” Отбележете отговора с думи на 

бланката за отговори. 
 

14. В кое изречение сказуемото е съставно именно? 

а/ Денят ще е хубав.   в/ Денят се познава от сутринта. 

б/ Денят започва добре.   г/ Денят беше го изморил. 
 

15. Попълнете правилната форма на думите в скобите. Отбележете ги на бланката за 

отговори.  

В стаята имаше два ... (гардероб) за тримата ... (наемател). 
 

16. В кой ред думите са пароними? 

а/ красив, прелестен;   в/ фонд, фон; 

б/ красив, грозен;   г/ анатомичен, анатомия. 
 

17. В кой ред има грешка при употребата на частица „не”? 

а/ Има неможещи, има и незнаещи ученици. 

б/ Човекът некриел своя селски произход. 

в/ Той не понесъл тежката работа и напуснал доброволно. 

г/ Изглеждаше отпаднал и немощен. 
 

18. В изречението „Лазар вдигна гордо главата си.” има: 

а/ подлог, сказуемо, обстоятелствено пояснение, допълнение, определение; 

б/ подлог, сказуемо, определение, допълнение, определение; 

в/ подлог, две определения, обстоятелствено пояснение; 

г/ сказуемо, допълнение, две обстоятелствени пояснения. 
 

19. Подчертаната дума от зад. 18 е: 

а/ възвратно лично местоимение;   в/ относително местоимение; 

б/ възвратно притежателно местоимение;  г/ отрицателно местоимение. 
 

20. В кое изречение няма вметнати изрази? 

а/ Понякога ние сме големи егоисти.   в/ Разбира се, животът не е лесен. 

б/ Това всъщност не е така.    г/ По всяка вероятност ще дойда на театър. 
 



6 клас 2013 

 

ХІV състезание „Обичам те, българска реч!” 

 
4 

21. Автор на приказката „Щастливия принц” е: 

а/Шарл Перо;     б/ Оскар Уайлд;       в/ Антоан дьо Сент Екзюпери;        г/ Марк Твен. 
 

22. Жанрът на творбата „Гълъбът и мравката” е: 

а/ литературна приказка;       б/ исторически роман;          в/ басня;       г/ роман приказка. 
 

23. Кое от изброените понятия НЕ Е литературен род? 

а/ лирика;  б/ епос;  в/ драма;  г/ роман. 
 

24. Думите „шумен”, „разблуден”, „теменужена”, „изнурените” от стихотворението 

„Братчетата на Гаврош” са: 

а/ епитети;    б/ сравнения;      в/ хиперболи;        г/ алегорични образи. 
 

25. Кое твърдение е ГРЕШНО? 

а/ „Братчетата на Гаврош” е лирическо стихотворение. 

б/ „Автобиография” е романизирана автобиография. 

в/ „Принцът и просякът” е литературна приказка. 

г/ „Косачи” е разказ. 
 

26. Коя от двойките герои НЕ Е опозиционна (противопоставена)? 

а/ Серафим – Еньо;    в/ жабата - волът;  

б/ Том Канти – Гаврошовците;   г/ Гаврошовците – градът. 
 

27. Кое твърдение за „алегория” НЕ Е вярно? 

а/ художествено средство, при което чрез конкретни образи се разкриват абстрактни идеи, 

понятия и др.; 

б/ в басните е основно изразно средство; 

в/ образите в „Жабата, поискала да стане колкото вола” са алегорични; 

г/ алегорията е израз с пряко значение. 
 

28. Кой от героите НЕ Е разкрит чрез речева характеристика? 

а/ Серафим;  б/ Еньо;  в/ гълъбът;  г/ Малкият принц. 
 

29. В кое от художествените произведения НЕ присъства бедността? 

а/ „Принцът и просякът”;   в/ „Щастливия принц”; 

б/ „Братчетата на Гаврош”;   г/ „Автобиография”. 
 

30. На кой ред НЯМА метафори: 

а/ „Той отвори и се спря на прага”;  в/ „... стаята с мъртвешки очи”; 

б/ „Закачи усмивки и простори”;  г/ „Гледаха го празните стени”. 
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31. Направете сбит преразказ в сегашно време на разказа „Иванка” от Елин Пелин. 
 

Иванка – Елин Пелин 
 

Тази сутрин в прогимназиалния клас имаше особено оживление. През нощта беше навалял първият сняг и тая чудна 

белина, с която бе покрито всичко, със своята новост и красота особено възбуждаше децата. Дворове, покриви, огради, 

дървета, цялото градче – цялата земя, докъдето ти виждат очите, беше обвита в дебелата, пухкава покривка на първия 

сняг, блестяща от чистота. 

Особено нещо ставаше в паралелката „б” на втори клас. Малката Иванка беше намерила на пътя едно живо 

врабченце. Тя доста беше тичала по снега, докато го улови. Едното му крилце беше ранено и то трепереше от страх в 

малката ръка на Иванка и гледаше с учудени очички събралите се около него деца. Целият клас шумеше и се трупаше 

около Иванка. Всички искаха да видят и да пипнат малката птичка, но Иванка я пазеше и викаше: 

- Не я пипайте, че я боли! Горкичката! 

Внезапно влезе класната ръководителка. Децата се разпръснаха и с тичане насядаха по местата си. Възцари се 

тишина. 

- Какъв беше тоя шум? – рече строго класната. 

- Иванка намерила една жива птичка – каза малкият Кольо. 

- Така ли? 

- Да, госпожо – каза Иванка, - намерих едно ранено врабченце в снега на пътя. 

- Защо не го пуснеш? 

- Не може да хвръкне: едното му крилце е счупено. Ще го занеса у дома да го гледам, докато оздравее. Сложила 

съм го в ръкавицата да се топли. Сега то е заспало. 

- Много добре, Иванке! Това показва, че ти имаш добро сърце. Сега сме вече декември, нали? Скоро ще свърши 

първият учебен срок на тая година. Предстоят ни класни работи по някои предмети. Ще трябва да положите повече труд. 

Зная, че тоя хубав сняг ще ви подмами на игри и на пързалки, но вие ще трябва да се подготвите. Нали дадохте обещание 

да бъдете отличници? 

Учителката извади тефтерчето, в което пишеше бележките, и почна мълчаливо да го прелиства. Настана тишина. 

- Нека видим сега кои от вас на кой предмет трябва да обърнат по-голямо внимание. 

Децата притаиха дъх и устремиха плахи очички към учителката. 

- Калчо Иванов – прочете в тефтерчето класната. 

- Тук! – обади се Калчо и стана прав от мястото си. 

- Ти, Калчо, трябва да обърнеш повече внимание на правописа. В домашните си упражнения правиш доста 

грешки. По всичко друго имаш отлични оценки. По математика си най-добре в класа. Седни. 

Класната почна да извиква ту тоя, ту оня и на всички даваше съвети на кои предмети да обърнат по-голямо 

внимание. 

- Иванка Николова! 

- Тук! – обади се Иванка, която държеше ръкавичката с малкото птиченце. 

- Ти, Иванке – рече усмихната класната, - имаш добро, милостиво сърце; имаш по всички предмети шестици, но 

защо по математика си получила тройка? 

Иванка сведе очи, побледня и после поруменя. Но не каза нищо. 

- Защо ти, така отлична по всичко, да имаш тройка по математика? – запита пак класната. 

- Не знам! – тихо каза Иванка и в очите й се показаха сълзи. 

- Как да не знаеш? – повтори класната 

- Математиката не ми върви – проговори през сълзи Иванка. – Не мога да решавам задачите. 

- Това много ме учудва, Иванке! Направи усилие, положи повечко труд и ще успееш да поправиш бележката си. 

Звънецът удари за междучасие и учителката излезе. В стаята пак се вдигна шум. Всички се струпаха около Иванка и 

искаха да видят още ли е живо птичето. Иванка не стана от мястото си: тя седеше на чина с оборена глава, притискаше 

до гърдите си ръкавичката и горчиво плачеше. 

Калчо Иванов застана при нея и дълго я гледа. Той искаше да й каже нещо, но не се реши. За ръката тихо го потегли 

Лазаринка. 

- Калчо – каза тя, - искам да те помоля нещо. Обещай ми, че няма да ми откажеш. Обещавам! 

- Жалко ми е за Иванка. Ние с теб бихме могли да й помогнем. Тя помага на птичките, пък нека ние да помогнем 

на нея. 

- Добре, Лазаринке, аз също мислех това – каза Калчо, - но не посмях да й кажа. Да не би да се обиди. 

- Ти остави на мене. Ще уредя всичко. Аз и ти сме силни по математика. Нека образуваме помощна група да 

помогнем на Иванка и на Драганчо. Те са най-слабите. 

В края на срока, когато класната раздаваше бележниците и дойде до Иванка, тя й каза: 

- Иванке, много съм доволна от тебе и те поздравявам като пълна отличничка. Кажи ми, как постигна това? 

- С помощта на Калчо и Лазаринка – отговори усмихната Иванка. 

- Ами птичката оздравя ли? 

- Оздравя и хвръкна на свобода – рече весело Иванка. 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – 6 КЛАС 

 

 

1. Г – 1 ТОЧКА 

2. А – 2 ТОЧКИ 

3. Б – 1 ТОЧКА 

4. Г – 1 ТОЧКА 

5. В – 1 ТОЧКА 

6. Б – 1 ТОЧКА 

7. В – 1 ТОЧКА 

8. А – 1 ТОЧКА 

9. Б – 2 ТОЧКИ 

10. В – 1 ТОЧКА 

11. Б –2 ТОЧКИ 

12. Б – 1 ТОЧКИ 

13. ДВАМАТА – ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ  – 2 ТОЧКИ 

14. А – 2 ТОЧКИ 

15. ГАРДЕРОБА, НАЕМАТЕЛИ – 4 ТОЧКИ 

16. В – 1 ТОЧКА 

17. Б – 2 ТОЧКИ 

18. А – 4 ТОЧКИ 

19. Б – 1 ТОЧКА 

20. А – 1 ТОЧКА 

21. Б– 1 ТОЧКА 

22. В – 1 ТОЧКА 

23. Г – 1 ТОЧКА 

24. А – 2 ТОЧКИ 

25. В – 2 ТОЧКИ 

26. Б – 2 ТОЧКИ 

27. Г - 3 ТОЧКИ 

28. В – 2 ТОЧКИ 

29. Г - 1 ТОЧКА 

30. А – 3 ТОЧКИ 

 

 

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 50 

 
 

 


