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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС  

 
 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

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

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 

Бургас, 01.04.2017 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 буквата на 

избрания от вас отговор. 

 Например: 

 а/ 

б/ 

в/ 

г/ 

 Ако след това прецените, че първоначалният ви отговор не е верен, запълнете 

кръгчето с грешния отговор и оградете буквата на друг отговор, който приемате за верен. 

 Например: 

 а/ 

б/ 

в/ 

г/ 

 За всяка от задачите със свободен отговор в теста е оставено празно място. 

Използвайте това място, за да запишете своя отговор. 

 Ако след това прецените, че записаният свободен отговор не е верен, задраскайте го с 

хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според вас е правилен. 

 Запомнете! За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен 

отговор. 
 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 
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Прочетете текста, разгледайте таблицата и изпълнете задачите от 1 до 4 включително. 

          Проблемът относно измирането на медоносните пчели е актуален в световен мащаб. 

Ако пчелите ги няма, ще настъпи истинска криза за храна. Причините са: използването на 

пестициди, загуба на естествената среда на обитаване, болести и паразити. 

         В тази връзка, логично е да се предположи, че ще настъпи и значително влошаване на 

производството на много продукти. Неотдавна верига магазини в град Линфилд, 

Масачузетс, проведе експеримент, оставяйки на витрините си само онези млечни 

продукти, които биха били достъпни в случай на рязко съкращаване на популацията на 

пчелите. Картината никак не е радостна. Според мнение на организаторите, без пчели, 

опрашващи люцерната и детелините, ще се лишим от около 50% от всички млечни 

продукти. По повод на друго изследване, от рафтовете са били прибрани ябълки, моркови, 

броколи, зеле и много други видове плодове и зеленчуци. От 2006 година популацията на 

пчелите се съкращава с около 30 % ежегодно. 

Сравнителна таблица 
 

ПРИЗНАЦИ МЕДОНОСНА ПЧЕЛА ЗЕМНА ПЧЕЛА 

 

 

 

 

Външен вид 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Цвят обикновено 

кехлибаренокафява с черни 

ивици 

жълта с черни ивици, понякога 

с червена“опашка“ 

Размер 1,3 см 2,5см или повече 

Поведение дружелюбно дружелюбно 

Храна нектар от цветя нектар от цветя 

Жило убива пчелата при употреба може да жили множество пъти 

Живот на големи колонии, 

вертикални кошери 

малки кухини в почвата 

 

1. Коя информация от текста е вярна? 

а/ Без пчели, опрашващи житните култури, ще се лишим от повече от 50 % от   

всички млечни продукти 

б/ Намаляването на популацията на пчелите влияе върху производството на млечни 

произведения, на плодове и зеленчуци 

в/ До 2006 г. популацията на пчелите се е съкращавала с около 30 % ежегодно 

г/ Проблемът относно измирането на земните пчели е актуален в световен мащаб 

 

2. Коя информация от таблицата НЕ е вярна? 

а/ Медоносните пчели живеят в кошери, а земните – в кухини в почвата 

б/ Медоносната и земната пчела си приличат по изхранване и поведение 

в/ Медоносната пчела има по-големи размери от земната пчела 

г/ При ужилване медоносната пчела умира 
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3. Кое твърдение е подходящо за темата на текста? 

а/ Изчезването на пчелите и последиците за хората 

б/ Причини за измирането на пчелите 

в/ Начин на живот на пчелите 

г/ Хранене на пчелите 
 

4. Коя информация липсва и в текста, и в таблицата? 

а/ видове пчели 

б/ резултати от изследвания, свързани с измирането на пчелите 

в/ окраска на тялото на пчелите 

г/ устройството на тялото на пчелата 
 

5. Какво по вид е подчертаното местоимение във второто изречение от текста? 

а/ лично местоимение                          

б/ възвратно лично местоимение 

в/ притежателно местоимение             

г/ възвратно притежателно местоимение 
 

6. В кое изречение си НЕ е местоимение?  

      а/ Хайде, вземай си чантата, че закъсняхме! 

      б/ Облякох си якето, обух си обувките – вече съм готов за тръгване. 

      в/ „Ти ли си, мале, тъй жално пела…” / Хр. Ботев/ 

      г/ Дълг е да уважаваме родителите си. 
 

7. Какво по вид е подчертаното местоимение във второто изречение от втория 

абзац в текста? 

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

8. Посочете изречението, в което има синоними: 

а/ Каквото повикало, такова се обадило 

б/ Ситият на гладния не вярва 

в/ Не врат, а шия 

г/ Неволята отстъпва, когато волята настъпва 
 

9. Кое изречение е написано вярно: 

а/ Ученика прочете докладът си           

б/ Пролетния вятър разтопи снега 

в/ Залезът заплени туристите               

г/ Аз поздравих треньорът 
 

10. В кой ред всички думи са написани правилно: 

а/ слаб, стълб, мрас, град                       

б/ одбор, впряг, збор, сгъвам 

в/ праг, жест, вършитба, сватба          

г/ глатко, сбогом, дълг, ров 
 

11. В кой ред има само глаголи? 

а/ гоня, гонитба, прогонване                  

б/ добре, добрина, добротворство 

в/ плуване, плувам, преплувам              

г/ преписвам, препичах, преразказвах 
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12. Думата крайградските съдържа следните морфеми: 

а/ представка, корен, наставка, определителен член 

б/ представка, корен, наставка, окончание, определителен член 

в/ корен, наставка, окончание, определителен член 

г/ представка, корен, наставка, окончание 
 

13. Какви художествени средства са използвани в подчертаните изрази? 

Кожата й беше бяла като сняг, страните й – розови като ябълков цвят, а косите й – 

блестящи като слънчеви лъчи. 

а/ епитети                                              

б/ сравнения       

в/ епитети и сравнения                          

г/ олицетворение и сравнение 

 

14. С каква част на речта са свързани първото и второто изречение от втория абзац 

на текста? 

а/ чрез предлог       

б/ чрез наречие        

в/ чрез съществително име        

г/ глагол 

 

15. В кое изречение думата „пее” е употребена в преносно значение? 

а/ Който пее, зло не мисли.                         

б/ Момчето пее фалшиво. 

в/ „ Балканът пее хайдушка песен”             

г/ Тя пее в училищния хор. 

 

16. В коя позиция подчертаната дума НЕ е причастие? 

От печката, отдавна запалена /А/ и буйно горяща /Б/, в стаята станало/В/ много 

горещо/Г/. 

 

17. Колко запетаи са пропуснати в изречението: 

„На камбанарията нямаше никой а тежките камбани се люлееха силно свободно 

леко и биеха самички.” /Елин Пелин/ 
      

а/ две                

б/ три               

в/ четири              

г/ пет 

 

18. Подчертайте глаголите в изречението от зад. 17 и определете в кое време са  те? 

а/ сегашно време                                          

б/ минало свършено време     

в/ минало несвършено време                     

г/ бъдеще време 

 

19. В кое изречение подлогът и допълнението са изразени с местоимение? 

а/ Той раздели числото на три.                     

б/ Ние забравихме неговия проблем. 

в/ Тя хукна към къщи.                                    

г/ Те не го предупредиха за изпита. 
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      20.  Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни 

грешки , както и грешките при членуване. 

Пролета е един от четирите сезони в умереният пояс. Астрономически тя започва с 

пролетното равноденствие и свършва с лятното слънце стоене. Пролетните месеци са 

март, април, маи в северното полукълбо и септември, октомври и ноември в Южното. 

През пролетта дните стават по дълги от ноща , температурите се повишават 

природата се връща към активен живот. Първите характерни цветя за сезона са 

кокичетата и минзохарите . 

21. Символ на какво е черният овен в приказката „Тримата братя и златната   

ябълка?” 

а/ на завистта;.              

б/ на долната земя;.         

в/ на благополучието             

г/ на късмета 
 
 

 
 

   22.  Кое НЕ е вярно за празника Курбан Байрам? 

     а/ продължава една седмица                

   б/ близките си искат прошка 

        в/ ядат се сладкиши                            

        г/ коли се жертвено животно 

 

23.   Какъв символ е златото в приказката „Златното момиче”? 

       а/ на световната хармония            

       б/ на сътворението       

       в/ на слънцето и живота               

       г/ на страха 
 

       24. Кой е основният мотив, който присъства в песента „Троица братя града 

градяха”? 

         а/ за вграждането                      

        б/ за измамата       

        в/ за съпружеската  обич           

        г/ за майчината обич 
 

      25.  На кой светец е посветен фолклорният текст, от който е откъсът? 

И тогава той скочил и тъкмо змеят си подавал вече устата да лапне момата-с 

копието си го убил . 

 26. По какво най-малкият брат от приказката  „Тримата братя и златната ябълка” 

прилича на боговете от митовете? 

     а/ по своята загриженост за семейството                                               

     б/ по това, че побеждава страховити чудовища        

     в/ по своето благородство           

     г/ по своята съобразителност 

 

       27. Кое НЕ е вярно за Пасха? 

    а/ това е един от най-светлите празници на мюсюлманите  

    б/ задължително се приготвя безквасен хляб 

    в/ нарича се още Ден на избавлението 
    г/ свързва се с историята на Мойсей 
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      28. Попълнете таблицата, като срещу цитата напишете от кое произведение е 

откъсът? 

а/ ”…утре ми, либе, рано подрани,та си обаняй 

малкото дете, па си го повий и нахрани го…” 

 

б/ „ Момичето запарило трици, оставило ги да 

изстинат и нахранило змиите и гущерите.“ 

 

в/ „ Посред нощ се задало нещо като мъгла, 

зафучало, затрещяло.” 

 

г/ „ Уран – Небето -се възцарил в света . Той се 

оженил за благодатната Земя-Гея.” 

 

 

29. Посочете  НЕВЕРНИЯ отговор. 

Защо стихотворението на Христо Ботев се нарича „Хайдути”? 

а/ защото говори за две поколения хайдути - Чавдар и неговия баща  

б/ защото в текста има исторически факти за живота на хайдутите 

в/ защото се прославят хайдутите като народни закрилници 

г/ защото хайдутството е изборът на смелите и достойни хора 

 

30. Кое твърдение е НЕВЯРНО според приказката „ Легенда за рома”? 

а/ Потомците на Ром се скитат без дом заради проклятието на цар Баба. 

б/ Потомците на Ром дължат веселия си нрав на благословиите на царица Дай. 

в/ Умението на ромите да пеят и танцуват са дар от майката на Ром. 

г/ Пророческите умения на ромите са дар от бащата на Ром. 
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ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА. Направете подробен  преразказ от името на Хитър Петър 
 

Как Хитър Петър получил името си 

Сава Попов 
 

Когато бил малко момче, Хитър Петър бил слуга у един господар. Една зимна вечер 

господарят му приготвил богати гозби и поканил гости.  Било много студено и 

чорбаджията му казал:  

- Петре, иди при пътните врата, та като идват гостите, да им отваряш! 

Петър стоял зад вратата и мръзнейки, отварял и затварял, докато по едно време не 

намислил  да стори една хитрина. Заключил портата и когато някой тропал вън, го питал 

за името му. Които си казвали името, ги пускал, а на тези, които мълчали, не им отварял и 

те се връщали разсърдени. 

    Петровият господар се ядосал на тия, които били поканени и не дошли, а те пък му 

се разсърдили, че слугата му не ги пускал да влязат. За да се сдобрят, чорбаджията решил, 

като не щат да идват в  дома му, да ги нагости в друга къща. Но и там слугувал пак 

Петър. 

   След  като се наяли и напили, господарят отделил от яденето, което  било 

останало, и му казал: 

- Петре, тия гозби ще занесеш у дома и ще ги дадеш на онзи, който най-много ме 

обича! 

Понесъл Петър яденето. А вкъщи го посрещнало кучето и от радост взело да върти 

опашка. Петър  помислил, че то най-много обича господаря му, и му дал гозбите. Върнал се 

по-късно и чорбаджията, но жена му го посрещнала сърдито: 

- Толкова хубави гозби ядохте там, не остана ли малко поне да ги опитам? 

- Как, не ти ли донесе слугата? 

- Не! - казала тя. 

- Петре, ти кому даде снощи онова ядене? - попитал чорбаджията . 

- Дадох го, както ми заръча, на тоя, който най-много те обича -кучето!- отвърнал 

Петър. 

После повикал кучето и казал на господаря да го удари. Той го халосал, кучето 

изквичало и избягало. 

- Повикай го сега пак – казал Петър. 

Чорбаджията го повикал. То дошло и взело да му се умилква. 

- Иди сега и направи същото на жена си! – рекъл Петър. Господарят ударил и на 

жена си една плесница, но леко, на шега. Тя обаче още повече се разсърдила и побягнала.  

Мъжът ѝ викал след нея да се върне, но тя не го послушала и избягала при баща си. Пращал 

чорбаджията няколко пъти да я викат, но жената не искала да се върне. 

- Е, Петре, имаш право, че кучето ме обича повече. Но сега какво да правим, като 

не се връща жена ми? – натъжил се чорбаджията. 

-  Дай ми пет гроша и ще видиш, че жена ти ще се върне – успокоил го слугата. 

Господарят му дал пет гроша. Петър купил една кокошка и половин кило масло, тръгнал по 

улицата, дето била господарката, и завикал: 

- Купувам кокошки и масло! Който има за продан, донасяйте! 

Жената, която познала гласа  му, веднага излязла на пътя и го запитала: 

- Какво е това, Петре? Защо купуваш тези кокошки? 

-  Какво ще е! Ти като замина, приятелите на господаря го убедиха да си вземе 

друга жена, по-хубава от теб!  Довечера ще дигаме сватба, та затова купувам масло и 

кокошки. 

Като чула това, жената тичешком се върнала у дома си и се сдобрила с мъжа си. 

Петър оттогава носи името Хитър Петър. 


