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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС  

 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

ПОД ЕГИДАТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ  - БУРГАС 
 

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

 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 

Бургас, 13.04.2014 г. 

І  клас 

 

 

МИЛИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, 

ВНИМАТЕЛНО ЧЕТЕТЕ И ОТГОВОРЕТЕ! 

 

 

 

1. Подредете буквите в думи, запишете ги. 

 

       и    о           н    ж        ш  м                      т   б  

   л             в                   и             а                  к            а                  е            т 

   м                                  о            ц                  и                                а            л 

      

_____________     _______________    _______________    ______________ 

_____________     _______________    _______________    ______________ 
_____________________       ________________________      ________________________       ______________________ 

 

2. Ние съдържаме само глас. Образуваме срички. Кои сме ние? 

а/ б - п, в – ф, а – ъ; 

б/ ю – у, я – а, г, д; 

в/ а, ъ, о, у, е, и. 

 

3. Отгатнете гатанката. Направете звуков модел на думата. 

Топка от бодлички 

ходи по тревички,  

който я докосне,  

без да ще, ще  охне. 

       Що е то?............................................ 
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4. Фигурите означават букви. Заместете и запишете думите. На 

еднаквите фигури отговарят еднакви букви. 
 

        -  в 
 

  -  м 

  - н 

  - л 

  - р 

 1/  ое   

 2/ иа  

 3/       аа 

 4/      ъа 
 

____________________________ 
__________________________________________________ 

____________________________ 
__________________________________________________ 

____________________________ 
___________________________________________________ 

5. На кой ред всички думи са съставени от една сричка? 

а/ зима, вълк, коте; 

б/ юли, орех, очи; 

в/ дъжд, май, здрав. 
 

6. В кой ред всички думи започват със звучна съгласна? 

а/ бор, дъб, заек; 

б/ двор, река, клон; 

в/ часовник, град, морков. 
 

7. На кой ред всички думи са записани ВЯРНО? 

а/ къшта, свещник, огнище; 

б/ къща, свещник, огнище; 

в/ къща, свещник, огниште. 
 

8. Свържете сричките в думи. Думите подредете в изречение и 

поставете правилния препинателен знак. 

 
                 О                                                                                          БЪЛ 

 

     ЧАМ                                                 ТЕ              ,                СКА                                                  РЕЧ 

       

                      БИ                                                                               ГАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 
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9. Определете броя на буквите и звуковете в думите: 

люляк  - ....... букви ........ звукове 

къща  -....... букви ........ звукове 

ютия -....... букви ........ звукове 

 

10. На кой ред във всички думи ИМА  

правописна грешка? 

а/ ютиа, актйор, леика; 

б/ патека, ваканция, асансьор; 

в/ майонеза, учи, каюта. 

 

11. Кой ред ще използваш, за да докажеш правописа на думите:        

        панто
ф

в
               младе

ш

ж
       джо 

б

п
 

а/ пантофки, младежки, джобче; 

б/ пантофи, младост, джобче; 

в/ пантофи, младежа, джоба. 

 

12. Отделете думите в изречението и го запишете. 

азсеобадихнамимипотелефона 

 

 

 

 

 

 

13. По звуковите модели познай думите в текста. 

                    Рибар 

        Мами дядо от зарана 

        с въдицата два   

       дръпна рибка макарата 

       цопна дядо във 

       

      

      

      

      

 

14. Подредете думите в изречение и поставете препинателните 

знаци. Запиши го на свободния ред. 

                 ли, отиде, за, дядото, гората, в, дърва 

 

 

 

 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 
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15. Кое изречение съответства на схемата? 

         . 
 

а/ Автобусът за Бургас потегли. 

б/ Кого търсиш, дядо Стойко? 

в/ Играя с Петър на игрището. 

 

16. Кое след кое се случва? Подреди изреченията, за да се получи 

текст. Постави заглавие и запиши текста. 

 

 А къде ли да се скрие? 

  Затичала и се скрила под нейната шапка. 

 Тя видяла на поляната малка гъбка. 

  Веднъж силен дъжд застигнал мравката. 

 

 

 
_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 


