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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. 

ІV 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. Работите върху теста, той е 

официалният документ, който ще се оценява. Поради това е задължително верните според 

Вас отговори да отбелязвате внимателно. 

 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. 

 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  внимателно текста. 

Приказка за завистта  
Светослав Минков 

 

              Живееха двама съседи: Стоян и Иван. Стоян имаше магаре, а Иван нямаше. 

              „Хубаво нещо е да си имаш магаре” – мислеше си Иван, като гледаше магарето на 

съседа си.  

              Загнезди се тази мисъл в главата на Иван, впи се като 

пиявица в мозъка му и започна да го измъчва непрестанно. Но 

сиромах човек беше той и не можеше да си купи магаре. 
              Стоян беше грънчар. Имаше си малка грънчарница и правеше от глина грънци и 

стомни, които шареше с жълта и зелена боя, а после ги товареше на магарето си и ги носеше 

за продан в близкия град. 

              Иван пък беше калпакчия и умееше да шие хубави калпаци.  

Но не се радваше той на майсторлъка си. Замислено беше лицето  

му и някак тъжно гледаха очите му. Оживяло му беше на сърцето  

магарето на неговия съсед. 

              А пък то, пустото му магаре, беше като всички други магарета и дори по-грозно от 

тях: старо, дръгливо, с увиснала опашка и с клепнали уши.  

             Но когато човек се захласне в нещо, очите му виждат и грозното хубаво. Минаваше 

ден след ден, а Иван не преставаше да мисли и въздиша за магарето на Стоян. И лека-полека у 

него се събуди завист към съседа му. 

             Една привечер, както Иван си седеше, вратата на работилничката му се отвори и 

вътре влезе непозната жена, забулена с черна забрадка. Приближи се до калпакчията и му 

рече: 

             -Виж какво, Иване, дошла съм да ти помогна. Аз съм Съдбата. Светът е нареден 

така, че на човека все нещо не достига. Кажи ми едно твое желание, което ще те направи 

щастлив, и аз ще го изпълня веднага! 

             В това време Иван съгледа през прозореца своя съсед, който се връщаше с магарето си 

от града. 

             -Виждаш ли тоя човек? – рече калпакчията. – Моля ти се, убий магарето му! 

            И преди още да изрече той тия думи, магарето на грънчаря се залюля и падна на 

земята, изпъна нозе, изблещи очи и издъхна, поразено сякаш от мълния. 

            -На ти сега магаре! – извика усмихнат  Иван. – И аз нямам магаре, но и ти не ще имаш! 

            И в същия миг през главата на калпакчията мина като светкавица мисълта, че и той 

можеше да има магаре, стига да бе пожелал това. Какво беше спечелил той от туй, че 

магарето на съседа му бе умряло? 

            -Сбърках!- рече Иван. -  Моля ти се съживи магарето на Стоян, пък и на мене дай едно 

като неговото. 

            Но в дюкяна нямаше вече никой. Чудната жена беше потънала сякаш  вдън земя.                                                                                                                                                                                                       

 

 Речник: нозе – крака 

           
Използвайте текста, за да отговорите на въпросите от 1 до 10:  
 

1.Какви са професиите на двамата съседи? Запишете ги. 

.............................................................................................................................................................. 
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2.Защо Иван не се радва на майсторлъка си? Запишете отговора си. 

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

3. Защо у Иван се събужда завист?  

а/ защото иска да е грънчар;   

б/ мисли и въздиша за магарето; 

в/ защото не умее да шие хубави калпаци. 

 

4. Като използвате думи от текста, направете описание на магарето. Запишете описанието 

на свободните редове. 

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

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

5. Какво е желанието на Иван? 

а/ да открадне магарето;  б/ да се сдобие с магаре;  в/ да убият магарето; 

6. Какво означава думата „калпакчия”? 

а/ продавач на калпаци;  б/купувач на калпаци;  в/ шивач на калпаци; 

7. Открийте и запишете сравнението от оцветения текст.  

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

8. Каква според Вас е грешката на Иван? Докажете отговора си с изречения от текста. 

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

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

9. Кой идва на помощ на калпакчията? 

а/ свободата;   б/ светът;  в/ съдбата. 

10. Какво по състав е първото изречение от оцветения текст. 

а/ просто;   б/ сложно;  в/ възклицателно. 

11. В празното квадратче пред подчертаните редове запишете буквата на употребеното 

художествено средство. 

а/ сравнение;                 б/ олицетворение;              в/ повторение; 

 
1. И душата му като нива 

   се вълнува и налива 

   с радост като песен чиста, 

   като слънцето лъчиста. /Ел. Пелин/ 
 

 
2. Приказките баба не забравя, 

все разправя, разправя, разправя...     /Д. Габе/ 
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3. Вълната тихичко с брега говори 

и му разказва нощния си път.       /К. Христов/ 

12. Кой от посочените модели отговаря на строежа на думата „духовит”? 

а/ представка, корен, наставка; 

б/ корен, наставка, окончание; 

в/ корен, наставка. 
                                                                                                                                                                                                                                                

13. На кой ред думите са антоними? 

а/ студено – студ, мързелив – мързел, гладък – глади; 

б/ студено – топло, мързелив – работлив, гладък – грапав; 

в/ студено – мразовито, мързелив – ленив, гладък – равен. 
 

14. На кой ред съществителните имена НЯМАТ форма за множествено число? 

а/ въже, нещастие, читалище; 

б/ Рила, въздух, ориз; 

в/ Космос, чесън, пръстенче. 
 

15. В кое изречение има числително бройно и числително редно име? 

а/ Баба боядиса първите три яйца в червено. 

б/ Колко е сборът на девет и едно? 

в/ Третият брат достигна до второто кладенче. 
 

16. В кое изречение думата „безгрижно” е прилагателно име? 

а/ Безгрижно и щастливо беше момчето през ваканцията. 

б/ Врабчо подскача безгрижно от клон на клон. 

в/ Туристите безгрижно се скитаха из гората. 
 

17. Посочете пунктуационните знаци, които трябва да се поставят на празното място в 

текста? 

 Думите на малкия принц танцуваха в съзнанието ми. 

- Значи ти също си жаден (...) – попитах го аз (...) 

 Но той не отговори на въпроса ми. Каза само (...) 

- Водата помага и на сърцето. 
 

а/ въпросителен знак, точка, двоеточие; 

б/ въпросителен знак, запетая, тире; 

в/ удивителен знак, двоеточие, точка. 

 

18. В кое изречение подлогът е членуван правилно? 

а/ Стареца отиде при Наско. 

б/ Из пукнатините на стръмните зъбери расте еделвайса. 

в/ Мълчаливо и тихо, заекът се придвижваше в тъмната гора. 

 

19. В кое изречение подчертаната дума е сказуемо: 

а/ Зайчето се скри уплашено в гората. 

б/ Цветята грейнаха окъпани в роса. 

в/ Облаците отминаха намръщени. 

 

20. На кой ред всички глаголи са в мин.свършено време? 

а/ пеех, пееш, пеехме; б/ носих, носиха, носихме;  в/ пиеше, пиеха, пиха. 
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21. Направете преразказ  на приказката „Защо камилата има къси уши”. Запишете каква 

е поуката от нея. 

 

Защо камилата има къси уши 

       В един оазис сред пустинята живеела камила. Забелязала тя колко се перчи биволът с 

големите си и здрави рога, завидяла му и пожелала да се сдобие с такива. 

       Отишла при своя стопанин и рекла: 

       -Защо нямам и аз рога като бивола? Така без рога съм съвсем беззащитна. 

       Човекът се разсмял и отвърнал: 

        -Всички животни са различни. Ти си имаш гърбица – с нейна помощ можеш да издържаш 

дълго време без вода, а биволът не може. 

        На другия ден камилата зърнала боен кон, който носел на гърба си чувал с мечове. Отново 

я замъчила завист, защото нея товарели само с торби зърно и мехове вода. Отишла пак при 

стопанина си и казала: 

       -Знам, че не мога да имам рога, но поне ми дай меч, за да се защитавам с него. 

       -Че как ще си служиш с меч? – засмял се човекът. 

       Камилата продължила да настоява, докато на стопанина й съвсем му дотегнало. 

       -Щом като не се харесваш такава каквато си, мога само да ти отрежа ушите – рекъл 

той и замахнал с ножа си. 

       Оттогава ушите на камилата са по-къси от тези на останалите животни. 

Оазис – място сред пустиня с вода и растителност 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ – 4 КЛАС 

 

1. грънчар, калпакчия – 0,5 т. 

2. 1 т. - Не се радваше на майсторлъка си, защото лицето му е замислено и очите му гледат 

тъжно. Сърцето му беше оживяло за магарето на съседа. 

3. б/ - 0,5 т. 

4. старо, дръгливо, с увиснала опашка и с клепнали уши - 1 т. 

5. в/ - 0,5 т. 

6. в/ - 0,5 т. 

7. като пиявица – 0,5 т. 

8. „Сбърках!” – Иван е сбъркал. Той можел да има магаре, стига да не бе пожелал това. 

Какво беше спечелил той от туй?  - 1 т. 

9. в/ - 0,5 т. 

10. б/ - 1 т. 

11. а, в, б – 3 х 0,5 т. = 1,5 т. 

12. в/ - 1 . 

13. б/ - 1 т. 

14. б/ - 1 т. 

15. а/ – 2 т. 

16. а/ - 2 т. 

17. а/ - х 0,5 т. за препинателен знак = 1,5 т. 

18. в/ - 1 т. 

19. в/ – 0,5 т. 

20. б/  1 т.  

 

Общо точки от теста: 20 точки 

 

 

Творческа задача: 10 точки 

 

Общо: 30 точки 

 


