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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. 

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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 Изпълнете задачите от 1 до 5. 

 

Нощта на огъня - така наричат нощта на пролетния празник Сирни заговезни. 

Огньовете се палят сред селото или по високите места наоколо. Току-що са занемели 

кукерските хлопки и чанове и в смраченото небе се люшват ярки пламъци. В тях ще 

изгорят злите духове и всички лошотии в човешките души. Когато огънят загасне, 

младите прескачат жаравата. Това се прави за здраве, за добро и за дълголетие.                                                                                                              

( Г.Стоянов) 

 1.  Темата на текста е: 

a/ Нощните огньове;     

б/ Празникът на огъня; 

в/ Празникът Сирни заговезни;  

г/ Гоненето на зли духове и лошотии от човешките души. 
 

2. Към края на празника младите: 

a/ обикалят жаравата;   б/ танцуват върху жаравата; 

в/ прескачат жаравата;   г/ разпалват жаравата. 
 

3. Текстът е откъс от: 

a/ приказка;     б/ научнопулярна статия; 

в) урок от учебник по история;  г/ легенда. 
 

4. Според текста огньовете се палят: 

a/ веднага след като млъкнат кукерските хлопки и чанове; 

б/ дълго време след като са млъкнали кукерските хлопки и чанове; 

в/ преди да млъкнат кукерските хлопки и чанове; 

г/ по време на кукерските хлопки и чанове. 
 

5. Ключови думи в текста са: 

a/ нощта, чанове, души;   б/ празник, огньовете, здраве; 

в/ селото, пламъци, жарава;  г/ хлопки, духове, младите. 
 

6. Контекстов синоним на израза се люшват пламъци е: 

a/ се развихрят;  б/ се надигат;  в/ се извиват;  г/ се разпръсват. 
 

7. Kоя от думите е с две представки? 

a/ несговорчив;  б/ нелюбезен;  в/ невнимателен; г/ недружелюбен. 
 

8. В кой ред думите са сходни или близки по значение? 

a/ тромав - пъргав;    б/ сърдечен - дружелюбен; 

в/ приказлив – внимателен;   г/ разливам – разкривам. 
 

9. Какво НЕ е научил в часовете по български език ученикът,който е написал: 
 

Лена, конопа и памука са влакнодайни растения. От стъблата на ленът и 

конопът се получават влакна, съставени от механична и проводяща тъкан. 
 

a/ пунктуация на еднородни части;  б/членуване на съществителни имена; 

в/ правопис на представки;    г/ правопис на наставки. 
 

10. В кое от изреченията думата „гори” е употребена в преносно значение? 

a/ В камината гори буен огън. 

б/ Горилата е рядко срещан вид маймуна в екваториалните гори на Африка. 

в/ Челото ти гори, сигурно имаш висока температура. 

г/ Обичам зелените гори и бистрите езера на Рила. 
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11. В кой от редовете всички думи имат наставки? 

a/ пожарникар, ковач, многоброен;  б/ хвърчило, искра, клонче; 

в/ вестникар, звъня, първи;    г/ младост, млада, младеж. 
 

12. Окончанието на коя от думите показва, че тя се мени по време: 

a/ действам;  б/ прекрасни;  в/ щитове;  г/ огледало. 
 

13. Кое от изреченията НЕ се състои от подлог и сказуемо? 

а/ Обичам пролетта.       б/ Дойде пролетта. 

в/ Пролетта е прекрасна.    г/ Пролетта разцъфтя. 
 

14. Кое от твърденията е вярно? 

а/ Основната форма на глагола е формата за мин.св.вр., 1 л.ед.ч. 

б/ Глаголите от ІІ спрежение имат основна гласна Е. 

в/ Глаголите могат да се изменят по лице. 

г/ Глаголите могат да се изменят по спрежение. 
 

15. В кое от изреченията сказуемото е съставно именно? 

а/ Всеки ден трябва да тренираш. 

б/ От утре започваш всекидневни тренировки. 

в/ От утре започваш да тренираш всеки ден. 

г/ Всекидневните тренировки са полезни преди големи състезания. 
 

16. В кое от изреченията подчертаното съчетание от предлог и съществително име 

означава обстоятелствено пояснение? 

а/ Тетрадката на Мария е прилежно изписана. 

б/ Те живеят в малката едноетажна къща край пътя. 

в/ Всички деца заедно се затичаха към оградата. 

г/ Веднага предадох полученото писмо на директора. 
 

17. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? 

а/ В момента развързвам панделката, с която е опакован подаръкът. 

б/ Царят и царицата живяли още дълго и се радвали на мир и сговор. 

в/ Вятърът внезапно профуча и угаси пламъчето на свещта. 

г/ Винаги заедно празнуваме всички рождени и именни дни. 
 

18. В кое изречение има две съгласувани и едно несъгласувано определение? 

а/ Те дълго изчакваха по-добра възможност за изява пред публика. 

б/ До началото на изкачването алпинистите чакаха дълго. 

в/ По пътя към върха туристите преживяха напрегнати часове. 

г/ Умният човек приема мъдрите съвети на възрастните. 
 

19. В кой ред са изброени правилно частите на изречението? 

 През зимата дворът е застлан със снежна покривка. 

а/ обстоятелствено пояснение за място, пряко допълнение, сказуемо, несъгласувано 

определение; 

б/ обстоятелствено пояснение за време, подлог, сказуемо, съгласувано определение, 

непряко допълнение; 

в/ подлог, сказуемо, обстоятелствено пояснение за време, пряко допълнение; 

г/ несъгласувано определение, подлог, сказуемо, непряко допълнение. 
 

20. Преобразувайте изречението, като превърнете съгласуваното определение в 

несъгласувано. Запишете отговора в листа за отговори. 

Катеричката заспа сладко в дъбовата хралупа. 
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21. Кое твърдение за ритуалите от семейния календар е вярно? 

а/ Сгледата, годежът, размяната на пръстени са ритуали, които се случват след сватбата. 

б/ Прощаването с дома и близките е най-веселият момент от сватбения ритуал. 

в/ Прощъпалникът е ритуал, при който се дава име на детето. 

г/ Традицията детето да подновява името на дядото или бабата е приобщаване към рода. 
 

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

а/ "Снощи се дете родило";   б/ "Ой те, дръвце, право дръвце"; 

в/ "Овде дърво столовито";   г/ "Два са бора ред поредом расли". 
 

23. Какви художествени средства са използвани в подчертаните изрази? 

Кожата й беше бяла като сняг, страните й – розови като ябълков цвят, а 

косите й – блестящи като слънчеви лъчи.  

а/ епитети, сравнения;   б/ сравнения, хиперболи; 

в/ хиперболи, епитети;   г/ олицетворения, сравнения. 
 

24. С кой израз може да бъде продължено изречението? 

Съдбата на обезнаследения брат в "Котаракът наставник или котаракът в 

чизми" е най -интересна за разказвача, защото този герой... 

а/ трябва със собствени сили да заеме достойно място в човешката общност; 

б/ е по-работлив от по-големите си братя, а не получава своя дял от бащиното 

наследство; 

в/ е надарен от природата с изключителна хубост и невероятна сила; 

г/ трябва да се пребори със собствените си човешки слабости и да докаже,че може да 

бъде добър съпруг. 
 

25. Напишете в листа за отговори думата в стиховете на Елисавета Багряна,която 

най-точно се свързва със смисъла на Великден. 

Усещаш, тръпне и разтваря се земята 

и всичко - до невидимото зрънце, 

което си заровил във недрата й - 

възкръсва за живота и за слънцето. 
 

26. Кой фолклорен текст се свързва с празника Гергьовден? 

а/ "Събра Марко триесе юнаци";   б/ "Славки си рожба не трае"; 

в/ "Тримата братя и златната ябълка";  г/ "Легенда за рома". 
 

27. Какво изразно средство е използвано в словосъчетанията:"ела тънковата","зли 

хули","студени речи"? 

а/ сравнение;  б/ епитет;   в/ олицетворение;        г/ нито едно от изброените. 
 

28. Елин Пелин е псевдоним на: 

а/ Асен Разцветников;   б/ Йордан Йовков; 

в/ Димитър Стоянов;   г/ Ран Босилек. 
 

29. Силабическото стихосложение във фолклорната песен е: 

а/ редуване между отделни редове;  

б/ редуване на стиховете; 

в/ паузата във всеки стих;   

г/ повтарянето на еднакъв брой срички във всеки стих. 
 

30. На финала на коя творба може да се постави поговорката:"Който завижда, не 

вижда": 

а/ "Слънцето и Луната";  б/ "Легенда за рома"; 

в/ "Млада бога";   г/ "Котаракът наставник или котаракът в чизми". 
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31. Напишете трансформиращ преразказ от името на царя по приказката на Ран 

Босилек „Умна девойка”. 

 

Умна девойка 

Ран Босилек 

 

 Един цар имал едничък син, умен и хубав, за чудо и приказ. Дошло време да се 

задоми. Царят изпратил най-умния си царедворец да търси мома, лика-прилика на сина 

му. Тръгнал пратеникът по всички земи. Никъде не харесал мома за царския син. Чак в 

десетото царство намерил мома, каквато дирел. 

 Върнал се царедворецът при царя и казал, че е открил подходяща девойка. Царят 

поразмислил и казал: 

- Сигурен съм, че си преценил добре, но не е зле още веднъж да изпитаме колко е 

умна. Ще пратим годежник с поръка до нея. Ще видим дали ще разбере каквото й 

кажем. 

Царят избрал годежник. Заповядал да му дадат дванадесет жълтици, една голяма 

погача и кози мех, напълнен с вино. После поръчал на пратеника: 

- Много здраве на царската избраница. Ще й предадеш жълтиците, погачата и 

виното и ще й кажеш, че у нас годината има дванадесет месеца, месечината изгрява 

винаги пълна и козите имат по четири крака. 

Както заръчал царят, така сторил годежникът. Пристигнал при девойката и 

предал всичко. Тя го нагостила добре, а когато си тръгвал, рекла: 

- Много здраве на царя! Ще му кажеш, че у нас годината има единадесет месеца, 

че месечината изгрява нащърбена и козите ни имат по три крака. Кажи му още на 

гарвана око да не вади! 

Царският пратеник се завърнал и дума по дума предал какво отговорила момата. 

Царят се учудил, че тя е толкова досетлива. Без да знае сам, пратеникът съобщил на 

девойката, че са му дали да занесе дванадесет жълтици, че погачата е цяла и че мехът 

с вино е пълен. А тя получила единадесет жълтици, погачата била наядена и виното – 

напито, единият крак на меха бил празен. 

- Ти не си занесъл даровете, както ти ги предадох – ядосал се царят на 

пратеника. – Защо си скрил едната жълтица, защо си ял от погачата и си пил от 

виното? 

- Прости ме, царю честити! – паднал на колене пратеникът, като извадил от 

джоба си жълтицата. – Подлъгах се, а после бях уморен и гладен. 

Царят се усмихнал и простил на годежаря, защото умната девойка се досетила да 

поръча – на гарван око да не вади. 

Още същия ден царският син отишъл да отведе в двореца умната девойка. 
 


