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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС  
 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

ПОД ЕГИДАТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ  - БУРГАС 
 

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

 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 

Бургас, 28.03.2015 г. 

І  клас 

 

МИЛИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, 

ВНИМАТЕЛНО ЧЕТЕТЕ И ОТГОВОРЕТЕ! 

 

 

1.На кой ред всички думи започват със съгласен звук? 

 

а/ лале, еделвайс, божур 

б/ кола, трамвай, самолет 

в/ фенер, прожектор, искра 

 

2. Определи броя на звуковете в думите. 

скали–  гласни, звучни съгласни,  беззвучни съгласни 

здравец–  гласни, звучни съгласни,  беззвучни съгласни 

 

3.Направи стълбичка от думи, които да започват с буквата М, като постепенно 

увеличаваш броя на буквите в думите с една. 

Б                                      М 

БУК     _______  

БАЩА     __________ 

БАГЕР      _____________  

БАНИЦА    ________________  

 

4. В думата пощальон има: 

а/ 8 букви, 7 звука 

б/ 7 букви,8 звука 

в/ 8 букви, 8 звука 
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5.От сричките образувай поне 5 думи.  Запиши ги. 

ла  на  лу  ле  ри  ме 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Напиши вярната буква в думите. 

     д – т             д - т                     г-к                  г - к 

гра___ ;      поле___ ;       носоро___ ;          кръ___; 

 

        б-п               з-с                    ф-в 

стъл___;      зале___ ;       карто___; 

 

7. На кой ред думите са разделени правилно на срички за пренасяне? 

а/ май-стор, Ив-ан, у-ченик 

б/ свет-на, ум-ник, асан-сьор 

в/ Ра-йна, вя-тър, мол-ив 

 

8. Поправи грешките в изреченията и ги запиши на свободните редове. 

Радослаф е на муре в Варна 

Раина и марина са отлични оченички 

В зоопарка има ли лъф, жираф и морш 
 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Свържи думите от двете колонки така, че да се образуват словосъчетания:  
 

  билков   чай 
 

  сладолед   слънце 
 

  усмихнато   вкусен 
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10. Подреди думите във въпросително изречение. Запиши го. 

състезанието, получи, кой, награда, на, първа 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

11. Под  всяка цифра постави съответната буква от азбуката и ще откриеш 

известна българска пословица. Запиши я. 

 

16, 17, 9, 30,19,6,12        3     14, 20, 7, 5, 1      18, 6      16,15,8,14,1,3,1 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

12. Отдели изреченията, като поставиш препинателни знаци. 

 

жабата и мишката се скарали излезли върху една купчина и  

започнали да се бият ястребът видял, че са забравили за него  

спуснал се и грабнал и двете 

                                                                                /ЛевТолстой/ 

 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Колко са изреченията в текста от задача 12? 

а/ три;    б/ четири;   в/ пет. 

 

14. Кое от посочените заглавия е най-подходящо за текста от зад. 12: 

а/ Ястребът;           б/ Мишката и ястребът;                 в/ Жаба и мишка. 

 

15. Колко са думите в първото изречение от текста при зад. 12: 

а/ пет;  б/ три;   в/ шест. 

 

16. Изреченията от текста са разбъркани. 

Подреди ги последователно, за да получиш свързан текст.  

 

Кака му сложи герданче. Дядо ми го подари. Виждал ли си колко е игриво?Аз го 

храня и поя. По цял ден тича из двора. Имам си бяло агънце. 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 



1 клас 2015 

ХVІ състезание „Обичам те, българска реч!” 

5 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Подходящо заглавие за текста е:  

а/ Агънцето;  б/ Агънцето на дядо;  в/ Моето агънце. 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ – 1-ВИ КЛАС 

1 зад.- 1т.- б/ 

2 зад. – 2 т.-скали- 2 гл, 1 зв.съгл., 2 беззв.съгл.- 1т. 

                     Здравец- 2 гл., 4 зв. съгл., 1-беззв. съгл.- 1т. 

3 зад.- 4 х 0.5= 2т. 

4 зад.- 1т. в/ 

5 зад.- 5 х 0.5= 2.5 т. луна, лула, лале, Мери, намери, Лена 

6 зад.- 7 х 0.5 = 3.5 т. град, полет,носорог,кръг, стълб, залез, картоф 

7 зад.- 1 т. б/ 

8 зад.- 4 х 0.25т. = 1 т.  Радослав е на море във Варна. 

            4 х 0,25 т. = 1 т. Райна и Марина са отлични ученички. 

            2 х 0,25 т. = 0,5 т. В зоопарка има лъв, жираф и морж. 

9 зад.- 3 х 0,25 т. = 0,75 т. билков чай; вкусен сладолед; усмихнато слънце 

10 зад.- 1 т.  Кой получи първа награда на състезанието? 

11 зад.- 5 т. Приятел в нужда се познава.      

 16,17,9,30,19,6,12  3   14,20,7,5,1   18,6   16,15,8,14,1,3 

12 зад.- 4 х 0.5 = 2 т. 

13. зад. – 0,25 т. б/ 

14 зад.- 0,25 т. в/ 

15 зад.-  0,25 т. а/  

16 зад.– 5 т.               

Моето агънце 

                Имам си бяло агънце. Дядо ми го подари. По цял ден тича из двора. Кака 

му сложи герданче. Виждал ли си колко е игриво? Аз го храня и поя. 

 

 

 

Общо: 30 точки 

 

 

 

 

 

 


