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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. 

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 5. 
 

 В нашата гимназия имаше един глобус, който с години бе стоял на шкафа в кабинета 

на директора и който изглеждаше така мизерно, че да ти е жал просто да го погледнеш. 

Оста му беше така изкривена, че при опитите той винаги се въртеше не точно така, както 

учителят ни убеждаваше, че се върти земята. Северна Америка беше покрита с едно 

огромно мастилено петно и ние бяхме убедени, че там именно е Черно море. А там, където 

трябваше да бъде Африка, имаше една огромна дупка и не можехме да разберем дали това 

са следи от разкопките на англичаните, които са търсели фараонските гробници, или 

някаква американска експедиция се е спускала в недрата на земята, следвайки 

напътствията на Жул Верн. Най-вероятното беше, че учителите са разисквали по време на 

междучасията въпросите на текущата политика, използвайки глобуса като аргумент. 

Бранислав Нушич 

1. Коя е темата на текста: 

а/ Училищният глобус;        

б/ Географските пособия в училище;  

в/ Следи от разкопките на англичаните по глобуса;       

г/ Глобусът – аргумент в споровете по текущата политика. 
 

2. Кое твърдение НЕ е вярно според текста: 

а/ Оста на глобуса е изкривена и той не се върти както трябва. 

б/ Латинска Америка е покрита с огромно мастилено петно. 

в/ На мястото на Африка има огромна дупка. 

г/ През междучасията учителите използват глобуса като аргумент. 
 

3. Подчертаният израз в последното изречение от текста е: 

а/ вметнат израз;      

б/ подчинено изречение; 

в/ обособена част;          

г/ просто изречение в състава на сложно съчинено изречение. 
 

4. Как са свързани първото и второто изречение от текста? 

а/ чрез съюз;    б/ чрез контекстов синоним; 

в/ чрез изпускане на подлога;  г/ чрез местоимения. 
 

5. Как си представяте учителите да използват „глобуса като аргумент” по въпросите 

на „текущата политика”? 

а/ да търсят непознати географски понятия; 

б/ да показват географските си знания; 

в/ да го изпускат на пода; 

г/ да се замерят с него. 
 

6. В коя позиция думата НЕ е причастие? 

От печката, отдавна запалена (А) и буйно горяща (Б) в стаята станало (В) много 

горещо(Г). 
 

7. На какво се дължи грешката в изречението? 

Момичето, чието рокля беше синя, влезе в стаята. 

 а/ на неправилен избор на сказуемо в подчинено изречение; 

 б/ на липса на съгласуване между съюзната дума и подлога в подчиненото изречение; 

 в/ на неправилен избор на местоимение; 

 г/ на мястото на подчиненото изречение спрямо главното изречение. 



6 клас 2014 

ХV състезание „Обичам те, българска реч!”-13.04.2014 

 
3 

8. В коя позиция е допусната грешка при правописа на отрицателната частица? 

Запишете верния отговор в листа за отговори. 
 

Не виждайки (А) и не чувайки идващия влак, старецът неуверено (Б) спря и не премина (В) 

през не почистения (Г) прелез. 
 

9. Колко запетаи са пропуснати в изречението? 

Гостите запристигаха по един по двама настаняваха се кой където намери после 

подхванаха разговор помежду си прекъсван от новодошлите. 

 а/ две;  б/ три;  в/ четири;  г/ пет. 
 

10. При коя от двойките думи отношението е същото, както при посочената двойка? 

или – съюз 

а/ бавен – наречие;   б/ зелен – прилагателно име; 

в/ бягане – глагол;   г/ водещ – съществително име. 
 

11. С кой от изразите може да се замени подчертаният израз в изречението, без да се 

промени смисълът? 

Имаха вид на развълнувани хора, щастливи от срещата си. 

а/ макар да бяха щастливи от срещата си; 

б/ понеже бяха щастливи от срещата си; 

в/ които бяха щастливи от срещата си; 

г/ тъй като бяха щастливи от срещата си. 
 

12. Кое изречение НЕ е безлично? 

а/ Над селото се разсъмна. 

б/ След час ще се свечери. 

в/ Заваля ситен дъждец. 

г/ Досмеша ме на Иван. 
 

13. В кой ред думите са синоними? 

а/ разумен – лекомислен;   б/ превързвам – привързвам; 

в/ смирен – непокорен;    г/ обсъждам – разисквам. 
 

 

14. Превърнете глагола в изречението в страдателен залог. Напишете го в листа за 

отговори. 

Учителят прочете на учениците правилника за вътрешния ред в училище. 
 

 

15. В кое изречение има граматична грешка? 

а/ Вземи няколко стола от съседите, защото ще имаме много гости! 

б/ Колко столове да донеса? 

в/ Два – три стола ще бъдат достатъчно. 

г/ Съседите нямат излишни столове. 
 

16. Попълнете таблицата, като срещу всяко сложно съчинено изречение запишете 

какъв е видът му. Отговорите запишете в листа за отговори. 
 

Сложно съчинено изречение Вид на сложното съчинено изречение 
1. Сега уча, но довечера ще ходя на кино.  
2. Стана, поклони се и отново седна на мястото си.  
3. Спря, обърна се към гората, но не тръгна натам.  
4. Нито ми се гледа телевизия, нито ми се ходи на кино.  
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17. Кое изречение съдържа обособено обстоятелствено пояснение? 

а/ Момчето тръгна бавно, поглеждайки ту наляво, ту надясно. 

б/ Момчето тръгна бавно, като поглеждаше ту наляво, ту надясно. 

в/ Момчето вървеше бавно и гледаше ту наляво, ту надясно. 

г/ Момчето, поглеждащо ту наляво, ту надясно, вървеше бавно. 
 

18. На мястото на многоточията поставете необходимата местоименна форма: някой, 

някого, нещо. Отговора запишете в листа за отговори. 
 

Искам да споделя с ... радостта си. 
 

19. В кое изречение глаголът е в бъдеще време в миналото? 

а/ Ще съм получил съобщението Ви дотогава. 

б/ Ще сте научили нещо ново до срещата ни. 

в/ Щеше да й прости всичко. 

г/ Ще бъде истински празник. 
 

20. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан 

текст? 

При пълно безветрие тихото море, цяло озарено от слънцето, представляваше такава 

прекрасна картина, каквато не бях виждал никога. (1) Цяла нощ съм спал дълбоко. (2) Към 

края на деня времето се изясни, вятърът съвсем престана, настъпи възхитителна вечер. (3) 

На другия ден небето беше също така ясно. (4) 
 

 а/ 2, 4, 3, 1;  б/ 3, 2, 4, 1;  в/ 4, 1, 3, 2;  г/ 1, 3, 2, 4. 
 

21. Какъв е жанрът на „Принцът и просякът” от Марк Твен? 

а/ роман;         б/ фолклорна легенда;           в/ разказ;  г/ авторска приказка. 
 

22. „Автобиография” е от: 

а/ Оскар Уайлд;     б/ Бранислав Нушич; 

в/ Антоан дьо Сент Екзюпери;   г/ Иван Вазов. 
 

23. Кой герой на Елин Пелин умее да разказва приказки така, че да прикове 

вниманието на слушателите си? Запишете отговора в листа за отговори. 
 

24. Попълнете таблицата, като срещу всяко име на герой запишете заглавието на 

изучавана художествена творба, от която е той. Отговорите запишете в листа за 

отговори. 
 

Герой Творба 

1. Господин Кореандър  

2. Благолаж  

3. Серафим  

4. Том Канти  

 

25. Кой от следните детайли НЕ е ключов при представянето на главния герой от 

разказа „Серафим”? 

а/ очите;  б/ усмивката;  в/ палтото;  г/ походката. 
 

26. В кой ред творба и автор НЕ са свързани правилно? 

а/ „Славеят на китайския император” – Ханс Кристиян Андерсен; 

б/ „Жабата, поискала да стане колкото вола” – Елин Пелин; 

в/ „Малкият принц” – Антоан дьо Сент Екзюпери; 

г/ „Под игото” – Иван Вазов. 
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27. Какво изразно средство е употребено в стиховете? 
 

Кой не знай Чавдар войвода, 

кой не е слушал за него? 
 

 а/ инверсия;    б/ реторично обръшение; 

 в/ реторично възклицание;  г/ реторичен въпрос. 
 

28. Кой НЕ оценява таланта на истинския славей? 

а/ придворните ласкатели;   

б/ бедната миячка на съдове от двореца; 

в/ обикновените хора от столицата; 

г/ императорът на смъртното си легло. 
 

29. Кое е истинското щастие на Щастливия принц? 

а/ да живее в охолство и забрава; 

б/ да получи прекрасен паметник; 

в/ да изпита състрадание и да извърши благородна саможертва; 

г/ да намери приятел. 

 

30. По какво си приличат световете на принца и на просяка? 

а/ по произхода на децата; 

б/ по богатството на семействата им; 

в/ по мечтите и копнежите им; 

г/ по любовта на близките им. 
 

31. Преразкажете текста „Маляка” подробно, като използвате системата от глаголни 

форми с основно сегашно време. 
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Маляка  

 
 Пътят на Маляков от училищната скамейка до отбора на „Академик” никак не бе лек. Още щом 

директорът и треньорът напуснаха класната стая, а Добрева се обърна, за да напише заглавието на 

новия урок върху черната дъска, Маляка излетя в коридора без всякакво разрешение. 

- Забравихте да ме питате как се казвам? – изпречи се той пред Пангаров. 

- Как се казваш? – усмихна се Пангаров. 

- Димитър Маляков! – отвърна гордо Маляка и радостни тръпки преминаха по тялото му. Щом 

го пита за името, значи го записва в отбора. 

- Дребен си, Маляков, много дребен! – каза Пангаров и като че ли го заля със студена вода. 

- Ами нали дванайсет сантиметра за една година... 

- Значи догодина! – отвърна Пангаров. 

Същата вечер в къщи Маляка разигра цяла трагедия. Впрочем „разигра” е много неточно 

казано. Маляка беше искрен, когато заяви през сълзи, че щом не играе баскетбол, цял живот ще си 

остане нисък. Баща му не му обърна никакво внимание, а майка му отказа да ходи да се разправя с 

разни треньори. Малко й било дето се мъкнела в училище да му оправя успеха. Тогава Маляка обяви 

гладна стачка. Отказа дори да седне на масата. На следния ден майка му се направи, че нищо не 

забелязва, но на по-следващия й се стори, че синът й е силно пребледнял. На третия ден го завари да 

лежи в леглото си, забил поглед в тавана, отпуснал клепачи. Едната му ръка висеше безпомощно към 

пода.  

- Митко! – викна тя уплашено. Маляка не й отговори. 

- Докога тези глупости? Отново мълчание. 

- Ще отида и ще говоря с този треньор, само стани да хапнеш! 

Така майка му се предаде и отиде на игрището. Пангаров я изслуша внимателно, обясни й, че 

няма нищо против сина й и го записа. За Маляка нямаше по-щастлив ден. Във фантазията си той се 

виждаше... Не, не може да се опише точно как се виждаше, защото Маляка имаше невиждана 

фантазия. Във всеки случай, когато си представяше как се връща от състезания в чужбина, на 

летището винаги имаше строена духова музика. Много обичаше духовата музика. Тя повдигаше 

настроението му, разпалваше още повече въображението му, караше го да се чувствува най-малко 

полковник от въоръжените сили на Варшавския договор.  

 Затова Маляков сега тичаше неуморно из игрището. Докопаше ли топката, никому не я 

подаваше, дори и на Пантата. С едно око все поглеждаше към треньора – искаше да му направи 

впечатление. Напразно. Пангаров вече бе решил съдбата му. Наистина Маляков беше бърз и сръчен, 

но с този ръст... 

 Малко по-късно, уморени, но щастливи, децата седяха в съблекалнята. Събуваха гуменките и 

потните си чорапи. Чувстваха се силни. Това е едно от чудесата на спорта, достатъчно, за да те накара 

да тренираш всеки ден, без да се стремиш непременно към лаврови венци. 

- Ама как ги изхвърли онези, а? – обади се Маляка. Ставаше дума за седемнайсетте, които 

треньорът освободи от по-нататъшни тренировки. Не знаеше, че го очаква същата съдба. 

- Това е то, малко сме вече! – обади се едно момче. 

Останалите, подобно на него, също се чувстваха твърдо в отбора. Откакто бяха тръгнали на 

тренировки, за първи път изпитваха някаква сигурност и можеха да мечтаят на воля (...) 

- Златните медали от чисто злато ли ги правят? – попита по едно време Маляка. 

- Слушай, фъстък – скастри го Пантата. – Ще подаваш на мене и няма да задаваш глупави 

въпроси! 

Повече никой не се обади. 

 

 

 

 
         

                     Из „Войната на таралежите” 

                      Братя Мормареви 

 


