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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 
 

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

 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 

 

Бургас, 26.03.2016 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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            Изворът 

                      Елин Пелин 

Една сутрин се срещнали трима пътници при един извор, над който стоял 

следният надпис: „Имайте ме за пример!“  

И пътниците заговорили и запитали какво значат тия думи.  

— Този извор — подел първият, — тече през дълга и широка поляна; тече през 

езера, прибира потоци и реки в себе си и тъй става най-сетне голяма река. Надписът 

ни учи неспирно да работим, за да спечелим.  

— Аз — прибавил вторият, — друг смисъл намирам в надписа. Изворът, без да 

иска награда или отплата за това, угасява жаждата на всекиго, който се приближи 

до него. Неговият пример ни учи да се стараем да бъдем полезни на близките си.  

Третият слушал, без да каже нещо. Но когато го замолили и той да каже какво 

мисли, отговорил без одумки:  

— Ние пием от водата на извора само когато тя е бистра и чиста. Замътена, тя 

е отвратителна, дори и животните не я пият. Ако искаш да те почитат, бъди 

бистър и чист!   
 

1. Какъв е според вас жанрът на текста? 

а/ приказка;   б/ басня;  в/ разказ. 
 

2. Подреди епизодите в текста според последователността, в която са се 

случили. Номер 1 вече е поставен. 
 

 Пътниците започват да тълкуват надписа. 

 Замътената вода дори и животните не я пият. 

1 Пътниците се срещат при извора. 

 Изворът тече, без да иска награда или отплата. 

 Изворът прибира потоци и реки в себе си. 
 

3. На какво учи надписът според първия пътник? 

а/ да работим и да почиваме; 

б/ да работим, за да спечелим; 

в/ да спечелим, без да работим. 
 

4. Коя от следните пословици подкрепя тълкуването на надписа от първия 

пътник? 

 а/ На каквото си постелеш, на такова ще легнеш. 

 б/ Който е работен, ще бъде имотен. 

 в/ С труд и ум всичко се постига. 
 

5. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

  а/ Първият пътник казал, че надписът ни учи неспирно да работим, за да спечелим. 

  б/ Третият пътник казал, че ако искаш да те почитат,трябва да  бъдеш бистър и чист. 

  в/ Вторият пътник казал, че времето минава бързо, както бързо текат водите на извора.         
 

     6. Чие мнение подкрепяте вие и защо? 
      

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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7. Как разбирате израза „отговорил без одумки”? 

  а/ без колебание; 

  б/ зачудил се; 

  в/ дълго мислил. 
 

8. Запишете дума, която е синоним на глагола „почитам” в подчертаното 

изречение. 

      ………………………………………………………………………………………… 
 

9. Какво по цел на изказване е подчертаното изречение? 

а/ въпросително; 

б/ подбудително; 

в/ възклицателно. 
 

10. Какъв е смисълът на израза „бъди бистър и чист”, употребен в преносно 

значение? 

а/ човек да бъде чист и спретнат; 

б/ човек да поддържа чистота; 

в/ човек да бъде добър, честен, достоен, искрен. 
 

11. На кой ред думите имат еднакъв звуков и буквен състав? 

а/ стол, хляб, мечта;   

б/ маса, кораб, пея;   

в/ трон, юфка, пещ. 
 

12. Кое словосъчетание от текста съдържа две прилагателни имена? 

а/ най-сетне голяма река; 

б/ дълга и широка поляна; 

в/ пием бистра вода. 
 

13. В кое изречение НЯМА допусната правописна грешка? 

а/ В небето кръжеше ястреп. 

б/ Посадихме малинов храс до оградата. 

в/ Пратеникът изчакал краля. 
 

14. На кой ред има грешки в правописа на глаголите: 

а/ режа, малчъ, читеме; 

б/ ловя, казал, плетем; 

в/ говориш, крещим, берат. 
 

15. На кой ред има грешка при членуването? 

а/ Реката заля мостът близо до крепостта. 

б/ Скромността краси човека. 

в/ Ученикът си научи урока.  
 

      16. Редактирайте текста чрез съкращаване, като  

подберете подходящия синоним: 
 

В градината на леля Динка растат много красиви и хубави цветя.  

Те ухаят и миришат с чуден аромат. Много обичам да ги гледам 

 и съзерцавам. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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    17. На кой ред всички прилагателни имена могат да се степенуват? 
а/ горещ, градски, широк; 

б/ висок, щедър, сладък; 

в/ селски, умен, български. 

 

    18. На кой ред думите са сродни? 

а/ големи, огромни, гигантски; 

б/ голям, голяма, големи; 

в/ духа, задухал, духовит. 
 

    19. На кой ред всички глаголи са в минало свършено време? 

а/ пиша, вечеряме, проходиха; 

б/ пее, носи, вървим; 

в/ измислих, дойдохте, подскочиха. 
 

    20. Открийте изреченията в текста. Поправете правописните грешки и 

препишете вярно текста, като подредите изреченията по смисъл. 
 

по цял ден плуваше в морският залиф но веднъш се случи беда среброперка бе ше 

малка пъргава рибка от един кораб истече мазут покри водата в залива попречи на 

въздоха да преминава през нея а без въздух може ли да се живее. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

     

    21. Напишете съчинение-описание по лични наблюдения на един пролетен ден, 

като се ръководите от плана и опорните думи. 

 

Един пролетен ден 

План Опорни думи 

1. Кое годишно време е? 

2.  Пролетно утро: слънце, небе, 

въздух. 

3. Пролетен ден: птици, дървета, 

цветя, къщи, улици, хора. 

4. Пролетна вечер: слънце, небе. 

5. Отношение към пролетния ден. 

Пролет - вълшебна, слънчева, настъпи, 

пристигна; 

Пролетно утро-вълшебно, съживи, 

докосна; 

Небе-синьо, ведро; 

Слънце - златно, пръска лъчи, наднича, 

заспива. 

Въздух - свеж, прохладен.; 

Пролетен ден-радостен, весел, огласява. 

Птици – сладкопойни, чуруликат; 

Дървета - зеленеят, ухаят; 

Цветя – ароматни, пъстри, разцъфват, 

нежни; 

Къщи – чисти, пременени; 

Улици - оживени, озеленени; 

Хора – жизнерадостни, щастливи, 

приветливи; 

Пролетна вечер – приятна, красива, 

спокойна, прибира. 

 

 


