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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, 28.03.2015 г. 

ІІІ  клас 

 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 20 тестови задачи с избираем или свободен отговор. 

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. Работете върху теста, 

който ще се оценява. 

 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 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 приказката и отговорете на въпросите от 1. до 10. 

Принцът  кошничар 

 Имало едно време един цар и една царица. Те си имали една единствена рожба – 

прекрасно малко момиченце. 

 Расло момичето, порасло. Станало мома за женене. Дошло време да се задоми. 

Царските родители искали съпругът на чедото им да бъде не само богат, но и умен, и сръчен. 

Решили да съберат знатни царски синове от всички съседни царства. 

 Дошли много кандидати, но одобрили само един. Той бил умен, възпитан, мил, красив, 

смел воин и добър ездач, но не бил научен на работа. Тогава царицата му рекла: 

- Принце, ние те избрахме за наш зет. Ти си умен, възпитан, смел и богат, но за да ти 

дадем нашето момиче за съпруга, е нужно да се научиш на труд. На света има толкова много 

професии, усвои поне една и тогава отново се върни. Имаш на разположение само един месец. 

 Тръгнал принцът из града. Обиколил всички работилници, но за професиите, които му 

допадали, се изисквало много време, за да се научат. Натъжил се момъкът. Бил готов да се 

откаже, когато изведнъж съгледал на пазара един кошничар. 

Приближил се неуверено и го запитал: 

- Човече, за колко време мога да се науча да плета кошници? 

- Една седмица. – отговорил майсторът кошничар. 

Зарадвал се момъкът, запретнал ръкави и се заловил за работа. 

Бързо се научил да плете кошници. Оплел една за принцесата и отишъл в двореца. 

Царското семейство го очаквало. Всички ахнали, когато вратите на тронната 

зала се отворили – момъкът носел огромна кошница, пълна с ароматни червени рози. 

Царицата се изправила и рекла: 

- Чудесен подарък носиш, синко, но изпълни ли задачата?  

Принцът почтително се поклонил и отвърнал: 

- Да, Ваше величество. Мога да плета кошници като тази в ръцете ми. 

- Синко, - рекла царицата – ти вече имаш безценно богатство, което никой не 

може да ти отнеме. Това, което умееш да правиш с двете си ръце, е по-ценно от всичкото 

злато на света. Даваме ти нашето момиче за съпруга, понеже вече сме сигурни, че в 

трудност и бедност ти можеш с честен труд да се грижиш за своето семейство. 

Всички се зарадвали. Вдигнали богата сватба. 

Принцът и принцесата създали прекрасно семейство. Имали много деца, възпитали ги в 

уважение към труда и ги научили да плетат кошници... 
  

1. Колко деца имало в царското семейство?  
а/ пет;  б/ три;   в/ едно. 
 

2. На какво НЕ бил научен принцът? 

а/ на добри обноски;  б/ на труд;  в/ да язди кон. 
 

3. Подходящ синоним на прилагателното „сръчен” е: 

а/ мързелив;  б/ опитен;   в/ ръчен. 
 

4. Напиши думата, която описва настроението на принца, когато разбрал, че не може 

да научи занаят за възложеното му време. 
 

............................................................................................................................................................. 
 

5. За колко време според кошничаря принцът може да се научи да плете кошници? 

а/ за една седмица;  б/ за един месец;  в/ за една година. 
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6. Какво по цел на изказване е изречението „Човече, за колко време мога да се науча да 

плета кошници?”. Запиши го. 

............................................................................................................................................................... 
 

7. Какво занесъл принцът в царския дворец? 

а/ празна кошница;  б/ кошница с плодове;  в/ кошница с рози. 
 

8. Препиши изречението, което изказва поуката на приказката: 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

9. Посочете три причини, поради които царицата дава момичето за съпруга на 

момчето. 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

10. Кое твърдение е вярно според текста? 

а/ момъкът спечелил пари; 

б/ намерил имане; 

в/ има безценно богатство. 
 

11. Препиши изречението, като поправиш правописните грешки: 

Във ручея ръстяха много водни лилий със широки зилени леста, които сякаш плуваха по 

повърхноста на водата. 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

12. Открийте прилагателните имена в изречението от зад. 11. Запишете ги в таблицата 

според заглавията на колоните. 

Прилагателни имена, които могат да се 

степенуват 

Прилагателни имена, които НЕ могат 

да се степенуват 

  

  

  

 

13. Прочети изреченията и изпълни следващите задачи. 

Прехвръкна майски бръмбар. Той видя момиченцето, обхвана го с лапичките си и го отнесе 

на едно дърво. 
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 Извади глаголите на свободния ред и определи в кое време са. 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 Запиши глагола без представка ........................................................................................ 

14. В кой ред всички съществителни имена са от мъжки род? 

а/ кости, лостове, кръст; б/ мостове, нощи, колело;  в/ внуци, плувец, летци. 
 

15. На кой ред липсват по две букви „О” във всяка дума? 

а/ п _ рт _ кал,  к _ к _ вица,  к _ лел _; 

б/ к _тл _ н,   м _ т _ р,    п _ л _ вина; 

в/ к _ к _ шка,   к _ п _ вач,    д _ кт _ р. 
 

16. Словосъчетанието „весел детски смях” е съставено от: 

а/ 1 прилагателно име и 2 съществителни имена; 

б/ 2 прилагателни имена и 1 съществително име; 

в/ 2 съществителни имена и 1 прилагателно име. 
 

17. На кой ред има само лични местоимения: 

а/ аз, съм, е, той, тя;  б/ са, ние, ти, тя, аз;  в/ ти, вие, аз, те. 
 

 

18. Коя част от думите „вход” и „изход” ги прави противоположни: 

а/ представка;  б/ корен;  в/ наставка. 

 

19. На кой ред всички думи са глаголи и са сродни? 

а/ разказвам, наказвам, наказание; 

б/ предсказвам, разказвам, казва; 

в/ показалка, подсказва, казва. 
 

20. Поставете пропуснатите препинателни знаци в изречението и го запишете 

правилно.  
Мили какини краченца как викахте когато ни гонеше кучето 

 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

21. Творческа задача: Напишете съчинение – описание на своя приятел (приятелка), 

като се ръководите от плана и опорните словосъчетания. 

 

План 

1. Приятелят ми сред другите деца. 

2. Описание на външен вид 

3. Качества на характера 

4. Моето отношение към приятелството 

Опорни думи и словосъчетания: 

добро дете;  милостив;  кротък; сърдечен; 

добросъвестен;  светли  руси коси; живи, 

игриви наблюдателни очи; добродушна 

усмивка; благ характер; прозорлив; откровен 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ – 3 КЛАС 

 

1. в/ - 0,5 т. 

2. б/ - 0,5 т. 

3. б/ - 0,5 т. 

4. – 0,5 т. натъжил се момъкът 

5. а/ - 0,5 т. 

6. - 1 точка - въпросително 

7. в/ - 0,5 т. 

8. - 2 точки В трудност и бедност можеш с честен труд да се грижиш за семейството. 

9.  - 3 т. за всяка причина х 1 т. 

Безценно богатство, което можеш да правиш с двете си ръце. 

В трудност и бедност с честен труд може да се грижиш за семейството. 

Това, което умее е по-ценно от всичкото злато на света. 

10. в/ - 0,5 т. 

11.  7 грешки х 0,25 т. – 1,75 т. 

12.   3 х 0,25 т. = 0,75 т. 

широки 

зелени водни 

13. 4 глагола х 0,25 т. = 1 т. и 4 глагола с определено правилно време х 0,25 т. = 1 т. 

глагол без представка – 0,25 т. 

Общо – 2,25 т. 

14. в/ - 0,25 т. 

15. б/ - 3 х 0,5 т. = 1,5 т. 

16. б/ – 1 т. 

17. в/ - 1 т. 

18. а/ - 0,5 т. 

19. б/ - 1 т. 

20.  Мили какини краченца, как викахте, когато ни гонеше кучето?  

2 х 0,25 т. = 0,5 т.  

21. Творческа задача: 10 точки 

 

 

 

Общо: 30 точки 
 


