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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, 13.04.2014 г. 

ІІ  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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Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 10. включително. 

 

Хубавицата пролет вече пристигна. 

Сега е утрин. Небето е синьо и бистро, а въздухът - свеж и чист. 

Денят обещава да е прекрасен! Пойните птички вече са се завърнали. По 

дърветата и стълбовете виждам гнезда на щъркели, лястовички, скорци 

и други птички. Те се приготвят да си отгледат рожби. А самите 

дървета са толкова красиви - цъфнали,  кичести, някои даже са се 

разлистили. Цветята ли? Да не ви разказвам! Толкова са красиви! Мирише 

прекрасно на лалета, зюмбюли, теменуги и много други. Улиците са 

оживени, по тях има много хора.Те всички изглеждат щастливи от 

настъпването на пролетта. 

А утре предстои още един чуден пролетен ден! 

 

1. Кое е най-подходящото  заглавие  за текста? 

а/ Пролетен ден;            б/ Хубавица;              в/ Пролетни цветя. 

 

2. Според текста кои птички пристигат? 

а/ синигери, щъркели и лястовички; 

б/ щъркели, лястовички и скорци; 

в/ скорци, лястовички и жерави. 

 

3. За какво се приготвят птичките? Запишете на свободния ред в 

бланката точното изречение? 

 

4. Как изглеждат хората по улиците? 

а/ радостни;                  б/ уморени;                    в/ щастливи. 

 

5. Кои прилагателни имена описват небето? 

а/ синьо и бистро;           б/ синьо и бяло;            в/ бистро и красиво. 

 

6. Словосъчетанието „пойните птички” се състои от: 

а/ две прилагателни имена;       

б/ прилагателно и съществително име;   

в/ глагол и прилагателно име. 

 

7. По цел на изказване какви изречения са употребени в текста? 

а/ само съобщителни; 

б/ съобщителни и въпросителни; 

в/ съобщителни, възклицателни и въпросителни. 

 

8. Подчертаните имена в текста са: 

а/ ж.р.ед.ч.същ.име;   б/ ж.р.мн.ч.пр.име;    в/ ж.р.мн.ч.същ.име. 
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9. На кой ред всички глаголи, използвани в текста са в единствено  

число? 

а/ виждам, изглеждат, мирише; 

б/ разказвам, обещава, мирише; 

в/ обещава, мирише, приготвят. 

 

10. Написаният  текст е: 

а/ научен;   б/ художествен;   в/ разговорен. 

 

11. В коя дума има толкова звукове, колкото в думата бозаджия? 

а/ пощальон;  б/ пещерняк;  в/ медальон. 

 

12. Колко са грешките в изречението: Прес  пролета в гурата цъвнаха  

минзохари исе расзелениха тривите. 

а/ 7;                      б/ 8;                    в/ 6. 

 

13. В кое изречение препинателния знак НЕ е поставен правилно? 

а/ Валя има нова книга. 

б/ Валя, дай ми новата си книга! 

в/ Валя, имаш ли нова книга. 

 

14. В кое изречение използвания глагол е написан правилно? 

а/ Ние, учениците носиме  вода. 

б/ Учениците четат интересна книга. 

в/ Учениците четът интересна книга. 

 

15. На кой ред  думите са   правилно разделени на срички за 

пренасяне? 

а/ у-хо, унифор-ма; 

б/ ръ-ка-ви, у-ни-фор-ма; 

в/ унифор-ма, зелен-чук. 

 

16. Запишете на свободния ред в бланката  епитетите от откъса: 

Родна реч омайна, сладка, 

що звучи навред край мен; 

Реч на мама и на татка 

що говорим всеки ден. 

 

17. На кой ред написаното се отнася за басня? 

а/ Баснята е кратка история. 

б/ Баснята е кратка поучителна история. 

в/ Баснята е история за хора. 

 

18. Коя творба завършва с изречението: Що е то? 

а/ приказка;            б/ гатанка;              в/ басня. 
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19. Кой е авторът на стихотворението „Аз съм българче”? 

а/ Иван Вазов;                б/ Елин Пелин;            в/ Ран Босилек. 

 

20. Кое изречение е скрито в тази редица от букви? Запиши на 

свободния ред в бланката! 

добротосдобросезаплаща 

 

21. Мило дете! Напиши съчинение на тема: ”Моят рожден ден”, като 

се ръководиш от следния план: 

   1. Моите първи поздравления. 

   2. Моето детско парти.  

   3. Разглеждане на подаръци и поздравления. 

 

 Опорни думи: най-щастлив ден; в къщи; мама; татко; целувки; 

приятели; украсена зала; торта; фойерверки; гости; подаръци; танци; 

музика; игри 

 

  
 


