
5 клас 2015 

ХVІ състезание „Обичам те, българска реч!” – 28.03.2015 година 1 

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. 

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 върху теста - 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 в теста 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 текстовете и изпълнете задачите към тях: 

Лоената свещ 

В началото на месец декември 2012 год. много световни медии съобщават, че на дъното 

на архивна кутия е открита приказката „Лоената свещ“. Творбата е посветена на г-жа 

Бункефлод „от нейния предан Х. К. Андерсен“. Когато бил ученик, писателят често посещавал 

г-жа Бункефлод и се приема, че приказката е написана през 1820 година. Тогава Ханс бил едва 

на 15 години. Той вземал от вдовицата книги, а понякога и четял на госпожата от тях. 

Приказката е открита от историка Есбен Брау в Националния архив на остров Фюн в Дания, 

където се намира и родният град на писателя – Одензе. Откритието предизвиква интерес сред 

експертите и историците. В  оригинал приказката се състои от 700 думи. 

 

Лоената свещ 

Огънят облизваше дъното на казана и оттам се чуваше съскане и пращене. Казанът 

беше родната люлка на лоената свещ. И така, от тази топла люлка се изля тя- в една 

съвършена и чудесна форма- стройна, гладка и искрящобяла, тя бе сътворена така, че всеки, 

който я видеше, вярваше, че носи обещания за светло и блестящо бъдеще и че наистина ще ги 

изпълни. Овцата- една хубава, малка овца, беше майката на свещта, а казанът за топене на 

лой беше нейният баща. От майка си свещта наследи своето лъскаво, снежнобяло тяло и 

представата за живота, а от баща си тя носеше копнежа по горящия огън, който един ден 

щеше да проникне в нейната най-дълбока същност и да освети живота й. Да, така беше 

създадена свещта- и тя се впусна в живота с най-красивите и светли надежди… 

      Откъс от „Лоената свещ“, 

смятана за първата приказка на Х.К.Андерсен 

 

Притча за лоената свещ 

Четирите свещи горяха бавно в една стая.Светлината им беше твърде слаба. Ако 

знаехте езика на светлината, щяхте да разберете за какво си говорят те. 

Първата свещ каза: 

- Аз съм Мир, но напоследък никой не се интересува от мен - и пламъкът на Мира 

бавно угасна с тези думи. 

Втората свещ каза:  

- Аз съм Вяра, но вече никой няма нужда от мен – и пламъкът на Вярата бавно 

угасна. 

Третата свещ продума натъжена: 

- Аз съм Любов и останах без сили- и нейният пламък бавно гаснеше.. 

Изведнъж едно дете влезе в стаята и започна да вика: 

- Не изгасвайте! Имам нужда от вас! 

Тогава четвъртата свещ прошепна тихо на малкото момче: 

- Не се страхувай, защото аз съм Надеждата и докато все още горя, мога отново да 

дам светлина на другите свещи. 

 С блеснали очи детето взе свещта на Надеждата и запали другите три свещи. 

 

Като имате предвид съдържанието на трите текста, отговорете на следните въпроси: 

 

1. Коя е майката на лоената свещ? 

а/ огънят;   б/ овцата;   в/ казана;   г/ свинята. 

 

2. Кое твърдение НЕ е вярно? 

а/ От баща си тя наследи копнежа по горящия огън, който един ден щеше да освети живота й. 

б/ От дъното на казана свещта наследи черния си цвят и стремежа винаги да съска и пращи. 
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в/ От майка си свещта наследи своето лъскаво, снежнобяло тяло и представата за живота. 

г/ Всеки, който видеше свещ, вярваше, че тя носи обещания за светло и блестящо бъдеще и че 

тя наистина ще ги изпълни. 

 

3. На кого е посветил първата си приказка Ханс Кристиан Андерсен? 

а/ на първата си учителка;     б/ на майка си; 

в/ на своята леля;      г/ на една вдовица. 

 

4. Защо пламъкът на Вярата угаснал? 

а/ Защото никой нямал нужда от нея.         б/ Защото задухал вятър.  

в/ Защото едно дете духнало свещта.         г/ Защото искал да се присъедини към останалите. 

 

5. Кой език трябва да знаеш, за да разбираш за какво си говорят свещите? 

а/ датски;            б/ английски;            в/ езика на вятъра;       г/ езика на светлините. 

 

6. Коя свещ е много важно никога да не изгасва? Защо? Запишете отговора си. 

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

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

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

7. Морфемите на думата водовъртеж са: 

а/ вод-о-върт-еж;  б/ вод-о-вър-т-еж;   в/ водо-вър-теж;  г/ водо-върт-еж. 

 

8. В кое изречение местоимението е в дателен падеж? 

а/ Каквото посееш, такова ще пожънеш. 

б/ Който зяпа в небето, пада в кладенеца. 

в/ На кого ли мога да разчитам в този труден момент? 

г/ Ако гори на комшията ти къщата, тичай да гасиш твоята. 

 

9. Каква част на речта е подчертаната дума в изречението? Запишете отговора си. 

Харесват ми, защото проявяват разбиране към проблемите на хората. 

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

10. В кое изречение глаголът е в бъдеще време? 

а/ Не можаха да преброят допуснатите грешки. 

б/ Няма да преброят дори допуснатите грешки. 

в/ Не може да преброи грешките в диктовката си. 

г/ Щях да преброя грешките, ако ми беше дал текста си. 
 

11. В кой ред липсват антоними? 

а/ Шапката му е добра, главата му не струва.    

б/ Вехт грях - ново покаяние. 

в/ Сутрешната песен е по-добра от вечерната радост.  

 г/ Голям хамбар с малка крина не се пълни. 
 

12. В коя от подчертаните части е допусната грешка?  

Някои (а) неща, например металите, позволяват (б) на електричеството да протича(в) през 

него (г). 

 

13. Преобразувайте сказуемото в даденото изречение, като го превърнете в съставно 

глаголно сказуемо, изразяващо необходимост на действието.  

 Цял ден решавам задачи за предстоящото състезание. 

Новото изречение запишете на определеното за целта място. 

..................................................................................................................................................................... 
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14. Кой е излишният ред според вида на местоимението? 

а/ Днес синът ми има празник.  

б/ Поисках новата си дреха. 

в/ Своето дете те оприличаваха на красива играчка. 

г/ Момчето тръгна радостно с баща си на поход. 

 

15. Изречението Аз трябваше да покажа на синчето си много неща. по състав е: 

а/ просто разширено;  б/ просто непълно;    в/ сложно съставно; г/ сложно съчинено. 

 

16. Кое  oт изреченията съдържа несъгласувано определение? 

а/ Блещукащите звезди поздравяваха Земята.     б/ Земята се радваше на блещукащите звезди. 

в/ Звездите огряха притихналата Земя.                г/ Небето над брега се обсипа със звезди. 

 

17. Кое изречение НЕ съдържа приложение? 

а/ Доктор Маринов имаше странен поглед, когато влезе в болничната стая. 

б/ На младия архитект днес строителната фирма възложи отговорна задача. 

в/ Скоро гледах интересен филм в кино“Родина“. 

г/ Скиорите започнаха подготовка за състезанието на връх Мальовица. 

 

18. Кое изречение съдържа съставно именно сказуемо? 

а/ Книгата оказала влияние върху всички читатели. 

б/ Децата бяха възпитани, те изчакваха реда си търпеливо. 

в/ Виждаше се колко красота има в тази картина 

г/ Ако имате време, опитайте, защото ефектът може да се окаже дълготраен. 

 

19. Кое изречение НЕ съдържа обстоятелствено пояснение? 

а/ Възрастната жена учтиво повтори своя въпрос. 

б/ Момчетата стояха необлечени в студената стая. 

в/ Малкият принц учудено погледна към господина с цилиндъра на главата. 

г/ Жената унило погледна децата си. 

 

20. В кое изречение Е допусната пунктуационна грешка? 

а/ Гледаше статията, четеше всеки ред и настръхваше срещу автора. 

б/ Денем ,или се караха често, или бързо се сдобряваха. 

в/ Актьорите искаха да покажат своя коронен номер, но публиката стана и си тръгна. 

г/ Питаше всекиго дали старателно укриваната  истина е такава отново. 

 

21. В коя от подчертаните думи е допусната грешка? 

Планинските ручеи(а) пееха своята песен, но ненаситните(б) за пари и власт мъже 

нищо не чуваха, потънали в безугледното(в) си желание да притежават(г) все повече. 

 

22. Според старогръцката митология от Хаос произлизат: 

а/ Зевс, Хера и децата им;   б/ Хелиос, Селена, Зората; 

в/ Гея, Тартар, Ерос и Мрак;  г/ Небето, Планетите и Морето. 

 

23. Кое твърдение е грешно според библейските митове? 

а/ Преди да създаде Земята, Бог сътворява светлината. 

б/ В своите дела Бог се ръководи от стремежа да стори добро. 

в/ Бог населява Земята с птици и животни, а след това водите с риби и подводни растения. 

г/ Бог сътворява Адам по свой образ и подобие. 
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24. Какви художествени средства откривате в откъса от мита? 

Затова съградили прелестен небесен палат, просторен като град, където на празници 

се събирали много богове и богини. 

а/ епитети и повторения;   б/ сравнение и олицетворение; 

в/ епитети и сравнение;   г/ олицетворение и повторение. 

 

25. Кое твърдение Е вярно? 

а/ Празникът Великден изразява идеите за пробуждането на природата и за възкресяването на 

Иисус Христос. 

б/ Възкресение Христово и Великден са двата най-големи християнски празника. 

в/ Велика неделя се нарича седмицата след Великден. 

г/ След празничната литургия в петък хората се поздравяват с поздрава „Иисус возкресе!“  

 

26. Кои думи са пропуснати в изречението?  

Приказката „Слънцето и Луната“ обяснява защо……………. пресмятат своя календар 

по движението на …………….. 

а/ арменците, Слънцето;       б/ ромите, Звездите;     в/ евреите, Луната;       г/гърците, Земята. 

 

27.В песента „Славки си рожба не трае“ НЕ са представени обичаи и вярвания,свързани с: 

а/ избиране на име на новородено дете;            б/ празнуване на Гергьовден; 

в/ изразяване на почит към свекър и свекърва;              г/ предотвратяване на природни бедствия. 

 

28. Попълнете празните места с подходящите думи: 

 Библията е .................................. (1) от книги, свещени за всички ........................(2). 

Състои се от Стар завет и Нов завет. Старият завет разказва историята на 

..................................(3). Новият завет разказва за живота на Божия син Иисус Христос. 

Четири книги, наречени евангелия, представят живота, учението, разпятието и 

................................. (4) на Христос. 

  1. енциклопедия, сборник, указател; 

 2. народи, християни, хора; 

 3. евреите, гърците, египтяните; 

 4. предателството, мъчението, възкресението. 

 

29. Коя от изброените творби НЕ е фолклорна? 

а/ „ Тримата братя и златната ябълка“;   б/ „Златната мома“ ; 

в/  „Котаракът в чизми или котаракът наставник“;          г/ „Два са бора ред по редом расли“. 

 

30. Посочете необходимото литературно понятие, с което трябва да завърши твърдението: 

 В народната песен „Овде дърво столовито” стиховете съдържат по осем срички, а в 

песента „Два са бора ред поредом расли” – по десет срички. Такава система на 

стихосложение, при която ритъмът се образува от еднаквия брой срички във всеки стих и от 

точното място на паузите в него, се нарича ... 

Литературното понятие запишете на посоченото за целта място. 

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

..................................................................................................................................................................... 
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31. Преразказ с дидактическа задача: Преразкажете подробно съдържанието на текста от 

името на Иванчо. 
За пръв път в село 

Елин Пелин 
 

 Иванчо е на 5 години. Той живее в града при родителите си в голяма кооперация. Тая 

кооперация е в най-шумния квартал на града.  

 Иванчо гледаше от високия прозорец на кооперацията. Не го пускаха да излиза навън, да не би 

да се изгуби и да не би да го премаже някой трамвай или автомобил. А кооперацията нямаше двор, 

нямаше градинка, където да си играе. 

 Иванчовите родители бяха от село. В село живееше неговият дядо. Иванчовият баща често му 

разказваше за село и за дядо Димо, който много пушеше. Иванчо не знаеше какво нещо е село и всичко 

му се представяше някак странно. За дядо си Димо той мислеше, че е някакъв дим, който постоянно 

пуши – и се чудеше какво нещо е това. И всеки ден Иванчо питаше баща си: 

- Кога ще идем на село, татко? 

- Сега през лятото непременно ще те заведа – казваше баща му. 

И наистина баща му през това лято заведе Иванчо на село. 

Посрещна ги дядо Димо – радостен, засмян, червендалест, с побелели коси, и взе Иванчо на ръце. 

Иванчо се чуди. Че тоя дядо бил човек! Само че ръцете му много дращят, като милва.  

- Защо ти дращят ръцете? – попита Иванчо и се дръпна малко изплашен. 

- Защото се боря със земята, та ми се е вкоравила кожата. 

Пак се чуди Иванчо. Какъв юнак ще да е тоя дядо Димо, та да се бори със земята... 

- Ами как се бориш? Кой надвива? 

- Аз надвивам, синко. Човекът надвива. Човек на всичко надвива, когато иска и когато знае какво 

прави. 

Иванчо мисли върху тия чудни работи и не знае какво да каже. 

- Хайде, днес ще те заведа да видиш къде се ражда хляба – казва на другия ден дядо му. 

Иванчо го гледа учудено. 

- Хляба нали го купуват от фурната? 

- Фурната го само пече, а той се ражда тука, в село. 

Иванчо тръгва замислен след дядо си. 

Дядо Димо се отбива при сайванта и откачва от гредата един сърп. 

- Какъв е този нож? – пита Иванчо. – Защо е крив? 

- С него сечем дървото, на което се ражда хляба – шеговито каза дядо Димо. 

До обед дядо Димо и Иванчо се разхождаха из полето и много работи разбра и научи малкият. Видя 

полето, видя нивите, видя кравите, овцете, воловете. 

 Стигнаха до една стара схлупена къщичка. 

- Какво е това? – спря се учуден Иванчо. 

- Това е играчка. Аз, понеже вече съм стар, не мога да върша тежка работа, та си направих тая 

играчка и идвам тука да си почивам и да си поиграя. 

- Много голяма играчка! – чуди се Иванчо. 

- Голям човек с голяма играчка играе. 

Дядо Димо отвори вратата, хвана Иванчо за ръка и го въведе вътре. 

Иванчо се спря слисан. Едно колело силно се въртеше, по него непрестанно чукаше една дъсчица, а 

отгоре от сандъче с остро дъно падаха ситни житни зърна във фунийка по средата на колелото. 

- Каква чудна играчка! Да ще дядо Димо да ми я даде... 

Привечер Иванчо и дядо му се връщаха към село.  

Иванчо вървеше замислен. Всичко, което видя този ден, беше за него нещо ново. 

Наблизо до пътя Иванчо съгледа големи здания в широк двор. Той се спря и погледна през широката 

порта. Под един сайвант стоеха наредени различни чудни неща като в магазина за играчки, само че 

много големи. 

- Ами това играчки ли са, дядо? – попита Иванчо. 

- Не, синко, това са нови машини. С тях се обработва земята: орат, сеят, жънат и вършеят. 

Тръгнаха пак. Иванчо вървешеи си мислеше. Колко е хубаво да работи с тия черни големи машини, 

прилични на играчки! Интересни работи има в село! 
 

Непознати думи:  
сайвант – навес  сърп – назъбен нож с формата на дъга за рязане на зърнени растения 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – 5 КЛАС 
 

Въпрос 

№ 

Верен отговор Брой точки 

1.  Б 1 

2.  Б 1 

3.  Г 2 

4.  А 1 

5.  Г 2 

6.  Важно е да не изгасва никога свещта на 

Надеждата, защото докато все още гори, може да 

даде светлина на другите свещи. 

 

5 

7.  А 1 

8.  В 2 

9.  Лично местоимение, кратка форма, 1 л.ед.ч., 

дателен падеж 

4 

10.  Б 1 

11.  А 1 

12.  Г 1 

13.  Цял ден трябва да решавам задачи за 

предстоящото състезание. 

3 

14.  А 1 

15.  А 1 

16.  Г 1 

17.  Б 1 

18.  Б 1 

19.  Б 2 

20.  Б 1 

21.  В 1 

22.  В 1 

23.  В 1 

24.  В 2 

25.  А 1 

26.  В 2 

27.  Г 1 

28.  сборник – 1 т.; християни – 1 т.;  

евреите – 1 т.; възкресението – 1 т. 

4 

29.  В 1 

30.  силабическо стихосложение 3 

Общо: 50 точки 
 

 


