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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. 

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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 Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 3.                                                                                           
 

        Мореплавателите, които пътували от Гърция към Александрия, съзирали 

египетското крайбрежие ниско на хоризонта, често обвито в гъста мъгла. 

ПтоломейІ решил, че моряците се нуждаят от знак, който да ги ориентира къде е 

входът на пристанището. Наредил на своя архитект Сострат Книдски да издигне 

висока кула върху малък каменист остров, наречен Фарос, който бил свързан с 

континента чрез морски вал. Скоро цялата постройка станала известна под името 

’’Фар’’. Сигналът от кулата можел да бъде подаден или чрез блестящо огледало, 

което отразявало слънчевите лъчи, или чрез примигваща светлина, която се виждала 

през нощта. 

       Фарът бил висок повече от 90 метра и се твърдяло, че пътуващите по море 

можели да виждат светлината от кулата на разстояние повече от 50 км. 

       Големият фар оцелял повече от 1500 години, но бил разрушен по време на 

земетресение през 1303 година. Окончателно е разрушен по време на втори трус през 

1323 год. Така завинаги изчезва последното от шестте известни чудеса на 

античността. 

 

1. Кое от твърденията е вярно според текста? 
а/  Кулата с фара са построени, за да ориентират моряците къде е пристанището. 

б/  Фарът бил висок повече от 100 м. 

в/  Големият фар и днес ориентира пътуващите по море. 

г/  Не се знае кой е архитект на съоръжението. 

 

2. Каква е основната функция на текста? 

а/  коментарна    

б/  информативна    

в/  експресивна 

г/  рекламна 

 

3. Каква е причината за построяването на фара? 

а/  високите вълни по крайбрежието на Александрия 

б/  липсата на светлина покрай египетския бряг 

в/  непрогледната мъгла,която обвивала бреговете на Гърция 

г/  честата мъгла в Александрийското пристанище 

 

4. С кой израз може да бъде запълнено многоточието в изречението? 
Аз си знам, че съм ...........и все на мен се случват нещастията. 

 

а/  рохко яйце    

б/ на хората в устата  . 

в/ дребна риба 

г/ роден на черен петък 

 

 5.  Коя от думите означава признак на действие: 

а/ добре   

б/ добър   

в/ доброта   

г/ добрувам 
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6. С каква част на речта е изразено прякото допълнение в изречението? 

Обичаше да подарява на непознати най-ценното, което притежава. 

а/ с прилагателно име    

б/ със съществително име 

в/ с наречие 

г/ с местоимение 

 

7. В кой от редовете НЕ Е допусната правописна грешка? 

а/ оптимиска, галеристка, журналистка   

б/ отекча, отекна, оделно     

в/ сглобявам, здружение, сдобрявам 

г/ областта, сместа, завистта 

 

8. В кое от следните сложни съставни с подчинено подложно изречение НЕ Е 

допусната пунктуационна грешка? 
а/ Който дава гладен не остава. 

б/ Който се смее последен, се смее най-добре. 

в/ Не стана ясно, защо се е забавил толкова. 

г/ Важно е, кой ще проверява съчиненията. 
 

9. Кое от следните изречения от разказа „По жицата” на Йордан Йовков НЕ Е 

сложно смесено? 

а/ Всеки ден запладняваше стадото все на тая поляна, но като че едвам сега забеляза 

колко много лястовички бяха накацали по телеграфната жица. 

б/ Слушам, думала на майка си – мъчно й било, че дружките й се изпоженили, а тя още 

стояла. 

в/ Замислен, Моканина се върна при овцете си и се залови отново за цървулите, които 

правеше от нещавена конска кожа. 

г/ Веднъжка жънали цял ден, вечерта яли, после пели момичетата, смели се. 
 

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

в текста, и ги запишете срещу съответната буква. 

 Соята е една от а) ... храни срещу стареенето на човешкия организъм. Позната 

е още отпреди 3000 години в Китай, където е култивирана и б) ... за една от петте 

свещени билки. Някои от в) ... играят ролята на г) ... заместител на белтъчините от 

животински произход. 

а/ най-вкусните, най-ефективните, най-евтините 

б/ призната, включена, отличена 

в/ качествата, вкусовете, веществата 

г/ пълноценен, ценен, известен 

 

11. В кое изречение подчертаният глагол е от несвършен вид? 

а/  Не искаше да му повярва отново. 

б/  Изкачиха се по стръмния склон равномерно и без почивка. 

в/  Спряха да починат на малка полянка. 

г/  Можеха да вървят до вечерта. 

 

12. Коя от подчертаните думи е употребена НЕПРАВИЛНО в изречението? 

 Публиката аплодира (а) победителя в състезанието (б) по културизъм (в) заради 

изключително атлетическото (г) му тяло. 
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13. Стихотврението на Пейо Яворов „Заточеници” е елегия, защото: 

а/ в него има фантастични елементи 

б/ преобладават скръбни, тъжни чувства 

в/ е възхвала на подвига на заточениците 

г/ защото има свой поетичен сюжет 
 

14. Кое е правилното продължение на изречението? 

Елин Пелин е творчески псевдоним на ... 

а/ Димитър Димитров Стоянов 

б/ Иван Иванов Стоянов 

в/ Димитър Иванов Стоянов 

г/ Стоян Димитров Иванов 
       

15. Кое внушение Не се съдържа във финалния израз на повестта ”Немили - 

недраги”:”Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?!..” 

а/ упрек към следосвобожденска България, която не зачита своите герои 

б/ възрожденските идеали  се оказват ненужни на новото време 

в/ в свободната родина поборниците са отново „немили – недраги” 

г/ съжаление, че Македонски е останал беден 
 

16. В кое произведение се наблюдава влияние на фолклорната традиция? 

а/ „Заточеници” 

б/ „Неразделни” 

в/ „Една българка” 

г/ „Немили – недраги” 

 

17.  Какви изразни средства са използвани в стихотворението на Иван Вазов 

„Опълченците на Шипка”? 

 ... героите наши като скали твърди, 

желязото срещат с железни си гърди... 

  

а/ сравнение, метонимия, метафора 

б/ метонимия, метафора, хипербола 

в/ сравнение, хипербола, синекдоха 

г/ метонимия, хипербола, сравнение 

 

18. Как трябва да продължи изречението, за да бъде изразено чрез него ВЯРНО 

твърдението? 

 Калина от баладата „Неразделни” разказва история, която... 
 

а/ разкрива силата на жената и слабостта на мъжа в отстояването на любовта 

б/ утвърждава правото на възрастните да диктуват бъдещето на младите 

в/ налага идеята, че истинската любов не може да бъде победена от смъртта 

г/ изразява разочарованието си от това, че Иво не се противопоставя на майка си 
 

Въпроси с кратък свободен отговор 
 

19.  Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, с която е 

означен видът на наклонението, а във втората колона – цифрата на глаголната 

форма в същото наклонение. 

а/ преизказна глаголна форма   1/ не поглеждай 

б/ изявително наклонение    2/ би ли говорил 

в/ повелително наклонение    3/ се откроил 

г/ условно наклонение    4/ разказали сме 
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20. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата 

за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време. 

 Тя се обръща и весело го задява: 

- Бате, не мож позна Пенкиния глас! 

 

21. Открийте и запишете подчиненото обстоятелствено изречение в състава на 

сложното смесено изречение. 

 И незавършеният скелет на тепавицата цял месец стоя непокрит на 

дъждовете, докато Дъбакът и Корчан кроеха план за дарак, ала и от него нищо не 

излезе. (Елин Пелин) 

 

22. Препишете текста, като редактирате правописните и пунктуационни грешки, 

както и грешките в членуването. 
 

С едно великолепно изразено чувство на искренно и въсторжено преклонение пред 

героизмът на „българите - орловци” завършва вазовата ода „Опълченците на 

Шипка”. Поетът ни обеждава, че храбрите българи побеждават в славната битка и 

измиват срама от челото на България, защото я обичат безкорисно, всеотдайно, 

безрезервно, защото са готови да заплатят най високата цена за нейната свобода – 

собствения си живот. А „славата дивна” на Шипченската епопея талантливо 

пресаздадена и внушена от художникът Вазов ще продължава да вълнува 

родолюбивите български сърдца със своя трагизъм и величие. 

 

23. Срещу всяка буква в бланката за отговори посочете заглавието на 

художествената творба, от която е съответният цитат. 

а/ „Вятърът все духаше и пълнеше нощната самотия с гробовен шум.” 

б/ „И тя бързаше сега с утроена сила, за да спаси, ако даде бог, два живота.” 

в/ „Много минути се изминаха, догдето ние се свестихме!” 

г/ „Аз съм врял и кипял в тия работи, че ги разбирам ...” 

 

24. Срещу всяка буква в бланката за отговори отбележете името на литературния 

герой, който произнася тези думи. 

а/ „Ние се жертвуваме за свободата на България и ако найдем отплата, то тя ще бъде: 

освобождението на България; ни повече, ни по-малко.” 

б/ „ Има едно нещо да ти обадя ... Нали сме христиени...” 

в/ „ ... Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци!” 

г/ „Благодаря за вниманието; аз бих ви задържал на драго сърце у дома, но не 

разполагам с лишни помещения.” 

 

25. Запишете в две – три изречения внушението на изреченията Не учудване, не 

възхищение, не! Едно безгранично благоговение бе отпечатано на лицата на 

всички, употребени в откъса от пътеписа на Алеко Константинов „До Чикаго и 

назад”. 
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ 

Напишете трансформиращ преразказ от името на Магдалина на откъса от разказа 

„Самодивските скали” на Елин Пелин. 

 

... Магдалина казала: 

- Ще взема оня, който ме изведе на върха на Самодивските скали. 

Момците се смутили и омърлушили. Това не бе ли подигравка? Кой може да я изведе 

на непристъпните скали? Кой имаше орлови криле да литне там? 

Скришом  един от друг всеки от тях обиколил тия самодивски върхове и се връщал 

замислен. 

Невъзможно! 

Само Перун не се отчаял. 

Той бил млад,строен, мургав  момък с високо чело, с черни очи и светъл поглед, с 

гордо вирната глава. Той горял на огън за Магдалина и решил или да загине, или да я 

спечели. Той не преставал да следи Магдалина и да й краде венеца от игличина. 

- Магдо - казал й той, - ти виждаш,че те обичам. Аз се не плаша. Ще те изведа! 

- Само тогава ще те обичам и ще бъда твоя - отговорила разтреперана Магдалина. 

- Ами ако загинем? - попитал момъкът. 

- Ще загинем заедно - отговорила тя и попитала: - Ами ако не можеш ме изведи? 

- Ако не вярваш, няма и да тръгнеш. 

На другия ден, пременен като за сватба народ се стекъл от всички вършища и колиби 

към поляната в подножието на непристъпния връх да види Магда и смелия  момък как 

ще полазят по стръмните скали. 

- Безумец - укорявали го старците. - Да гине за една жена! 

- За една любов! - отговорил момъкът. 

- Магдалино, ако ти не жалиш себе си, пожали него! - казал някой на девойката. 

- Ами ако видя чудното море? - отговорила тя. 

- Е, та какво? 

- Какво ли? - Ще узная истина ли Перун ме обича. 

- И повече? 

- Не ми трябва повече! 

И като го хванала за ръка, казала: 

- Да вървим! 

Със затаен дъх хората следели от поляната долу как те прескачат храсти и камънаци, 

как  лазят по сипеите и с какво усилие търсят по измитите от дъждове канари опора за 

краката си, с каква нежност и внимание момъкът прикрепял другарката си и я водел 

към облаците. 

Когато Магдалина се спирала да почине, той обикалял мястото, за да намери проход, 

турял камъни, за да направи стъпала, свивал храсти, за да има за какво да се хващат. 

Уморен се връщал и отново я повеждал нагоре. Те потъвали в пропастите и дълго се 

изгубвали от погледите на хората,които навеждали глави изтръпнали. 

Но ето че смелият момък отново се показвал висящ над бездните със скъпата си 

приятелка на ръце. 

Те излезли толкова нависоко, че не се виждали вече. Ала върхът на опасните скали 

бил още по-нависоко. 

 

Дълги години минали оттогава,но Магдалина и Перун не се върнали. 

И до днес никой не знае дали те са стигнали върха на непостижимите скали. Но 

всички приказват и се чудят на тая  любов и на тая смелост. 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – VІІ КЛАС 
 

№ Верен отговор Брой 

точки 

1.  А 2 

2.  Б 1 

3.  Г 1 

4.  Г 2 

5.  А 2 

6.  А 2 

7.  Г 1 

8.  Б 2 

9.  Г 2 

10.  а/ най-ефективните    б/ призната     в/ веществата      г/ пълноценен 4 

11.  Г 2 

12.  Г 1 

13.  Б 1 

14.  В 1 

15.  Г 2 

16.  Б 1 

17.  А 2 

18.  В 1 

19.  а/ - 3          б/ 4         в/ 1            г/ 2 4 

20.  Тя весело се обръща и задява брат си, че не може да познае Пенкиния глас. 3 

21.  , докато Дъбакът и Корчан кроеха план за дарак, 2 

22.  С едно великолепно изразено чувство на искрено и възторжено преклонение пред 

героизма на „българите - орловци” завършва Вазовата ода „Опълченците на Шипка”. 

Поетът ни убеждава, че храбрите българи побеждават в славната битка и измиват 

срама от челото на България, защото я обичат безкористно, всеотдайно, безрезервно, 

защото са готови да заплатят най-високата цена за нейната свобода – собствения си 

живот. А „славата дивна” на Шипченската епопея , талантливо пресъздадена и 

внушена от художника Вазов ,  ще продължава да вълнува родолюбивите български сърца 

със своя трагизъм и величие. 
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23.  а/ - „Немили – недраги”                б/ - „Една българка”     

                          в/ „До Чикаго и назад”                  г/ „Бай Ганьо у Иречека” 

4 

24.                           а/ Странджата                              б/ баба Илийца       

                         в/ генерал Столетов                      г/ Константин Иречек 

4 

25.  Силно въздействие на красивата гледка; предел на емоциите; отрицателна градация; 

трикратно повторение на частицата „не”; възклицателни изречения; грандиозна 

гледка; преклонение пред величието и красотата на природата; силно емоционално 

въздействие на природния феномен – Ниагара 

 

6 

     Общ 

брой: 65 

 

 


