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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. 

VІ 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 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! 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 текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. 

включително. 

                    Според езическите вярвания месец март е посветен на бог Марс, откъдето получил 

и името си. Марс е син на Юпитер и Юнона. В Древен Рим този месец се е смятал за особено 

благоприятен за военни действия, по-късно тогава са ставали главните празненства в чест на 

бог Мартиниус /Марс/. Марс се считал за бог на годината и на годишното благоденствие, на 

земеделието, представител на растителната сила на природата. Това постепенно преминава в 

представите на древните римляни към други езически божества, а за Марс останало значението 

като бог на войната. Названието на месец март при нас е дошло от Византия.   

                     Прабългарите наричали този месец Читем, а славяните – Сухий. Старобългарското 

народно име на месеца е запазено днес само в словенския език - „сешец“. Предполага се, че е 

производно от прилагателното „сух“, понеже през това време падат най-малко валежи. 

Съществува и друго поверие – старите българи са го наричали Брезен – „брезите лист и мъзга 

пущат“. В тъмни зори, преди да настъпи месецът, стават само девойките, та цяло лято да не им 

се спи, като работят. Младите трябва да срещнат първи своенравната Баба Марта, за да бъде 

цял месец весела и засмяна, а времето – топло и хубаво. През март хората не се подстригват, за 

да не им се „подстриже“ умът и да оглупеят. 

                      В новобългарските говори месец март се среща под формите Марта, Баба Марта, 

Старицата. С променливостта на времето през месеца се обяснява създаването на митичния 

образ на Баба Марта като олицетворение  на женската капризност /например начумерила се 

като Баба Марта/. Почти половината дни от месеца са именни дни – празнуват Марта, 

Божидара, Галя, Красимира, Лидия, Захарина, Благовеста, Габриела и много други. 

 

ДАТА ПРАЗНИК 

1 март Мартуване, Баба Марта, Ден на 

мартеницата 

9 март Младенци /Свети 40 мъченици/ 

 

22 март Първа пролет 

 

25 март Благовещение /Благовец/ 

 
 

1. Каква е целта на текста и на таблицата? 

а/ да поучава;               б/ да забавлява;                   в/ да информира;                 г/ да убеждава. 
 

2. Кое твърдение го НЯМА в текста? 

а/ В първия абзац е обяснен произходът на името на месец март, свързан с бог Марс. 

б/ Старите български наименования на месец март са Читем, Сухий, Брезен. 

в/ Почти през половината дни от месец март се празнуват именни дни. 

г/ През март са едни от най-хубавите пролетни празници – Първа пролет и Благовещение. 
 

3. Кое твърдение за втория абзац на текста е вярно? 

а/ Едно от старите наименования на месец март – Читем, произлиза от Византия. 

б/ Съществува поверие, че през март човек не трябва да се подстригва, за да не оглупее. 

в/ Старото българско название  на месец март – Сухий, днес е запазено в сръбския език. 

г/ Според поверие срещу настъпването на месец март младите хора спят до късно, та цяло лято 

да не им се спи, като работят. 
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4. Подчертаното в текста изречение по състав е: 

а/ просто разширено;                                              б/ сложно съставно;     

в/ сложно съчинено съединително;                       г/ сложно съчинено разделително. 
 

5. Къде всички думи са изписани правилно? 

а/ радостно, честност, словестност;                       б/ удивен, утешителен, усмивам; 

в/ свеща, надеждност, ноща;                                   г/ влязъл, писал, разгледал. 
 

6. Кое твърдение НЕ е вярно? 

а/ превъзходен, великолепен – синоними;        б/ икономичен, икономически - пароними; 

в/ смел, страхлив – антоними;                            г/ /житен/клас, клас/ученици/ - сродни думи. 
 

7. Колко запетаи са пропуснати в изречението: Планинският вятър силен и студен залудя 

и засвистя а после се спусна устремено към небето. 

 а/ три;                                    б/ четири;                                   в/ пет;                         г/ шест. 
 

8. Изречението от зад. 7.  по състав е: 

а/ сложно съчинено съединително;                               б/ сложно съчинено противоположно; 

в/ сложно съставно;                                                         г/ сложно съчинено разнородно. 
 

9. В кое изречение глаголната форма е в страдателен залог? 

а/ Книгата „Автобиография“ е написана от големия сръбски писател Бранислав Нушич. 

б/ Жанрът на творбата е романизирана автобиография. 

в/ С много ярко чувство за хумор авторът представя живота си. 

г/ Самоиронията е сила на характера. 
 

10. Коя от подчертаните думи в текста НЕ е причастие? 

Тук, в тоя прекрасен (а) кът, е затрептяло (б) моето сърце от обич към нашата хубава 

и ощастливена  (в) от природата родина. Сега целият свят ви е познат (г).   

              Елин  Пелин  

11. На кой ред има само минали страдателни причастия? 

а/ убит, счупен, разказан;                             б/ облечен, викнал, паднал; 

в/ ставане, падане, миене;                            г/ светещ, продължен, издигнат. 
 

12. На кой ред има пунктуационна грешка? 

а/ Пишейки съчинението, Иван не чу училищния звънец. 

б/ Самолетът се издигаше бавно, изпускайки отровните си газове. 

в/ Слънцето, скривайки се зад хоризонта отстъпи място на тъмнината. 

г/ Стремейки се към съвършенство, всеки човек натрупва много знания. 
 

13. Къде има грешка при членуването? 

а/ Гергьовден е празникът на армията. 

б/ Едва ли има по-вкусен шоколад от швейцарския. 

в/ Бургас е родния град на поетесата Петя Дубарова. 

г/ Вълната тихичко с брега говори и му разказва нощния си път. /Кирил Христов/ 
 

14. В изречението „Студеният дъжд продължаваше да се сипе” сказуемото е: 

а/ съставно именно;            б/ съставно глаголно;        в/ просто;        г/ има две сказуеми. 
 

15. В коя позиция  НЕ е допусната правописна грешка? 

Небързайки (а) да се появят, те бяха спряли (б) пред  незаключената (в) врата на не-

достроената (г) къща.  
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16. Какъв е изразът след запетаята в изречението? 

 

То е живописен кът, запазил полъха на едно отминало време. 

 

а/ обособено обстоятелствено пояснение;   в/ обособено определение; 

б/ вметнат израз;      г/ обособено приложение. 

 

17. В кой от примерите НЕ е допусната правописна грешка? 

а/ Вие, мила госпожице, никога ли не сте виждала тоя човек? 

б/ Господине, отново сте прекалил с наказанията. 

в/ Но, господине, Вие сте били уведомен за промяната в договора Ви. 

г/ Госпожо, вие сте уведомени за изтичането на договора Ви. 

 

18. Коя от изучаваните художествени творби започва с описание на лятна нощ ? 

а/ „Серафим”;        б/ „Приказка без край“;          в/ „Косачи”;           г/ ”Щастливият принц”. 
 

19. В изречението „Но ако ти ме опитомиш, животът ми ще стане като пронизан от 

слънце” има: 

а/ сравнение;             б/ епитет;                   в/ контраст;             г/ пейзаж. 
 

20. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. В баснята „Жабата поискала да стане колкото вола“ е 

осмяна: 

а/ суетността;              б/ алчността;                  в/ завистта;                     г/ самонадеяността. 
 

21. В кой ред творба и автор НЕ си съответстват ? 

а/ ”Косачи”- Елин Пелин;                                 б/ „Автобиография“ - Бранислав Нушич; 

в/ ”Принцът и просякът” - Оскар Уайлд;        г/ ”Малкият принц” - Антоан дьо Сент Екзюпери. 
 

22. Творбите ”Принцът и просякът” и „Щастливият принц” си приличат по : 

а/ характеристиките на жанра;                 б/ достоверния художествен текст; 

в/ водещата роля на фантазното;             г/ използването на контраста като основен похват. 
 

23. Попълнете таблицата, като срещу цифрата напишете необходимата буква, за да 

покажете какъв е видът на подчертаните местоимения в изреченията. 
 

а/ Както разбирам, баба ти не ще е много добра  към тебе. 

б/ Към никого не е ... Лошо сърце има и цял живот е вършила зло. 

в/ Ако е заспала или пияна, не вдига ръка, но щом дойде на себе си, здравата ме бие. 

г/ Такова нещо би ми харесало. 

 

 

 

 
 

 

 

24. Преобразувайте пряката реч в непряка, като запазите употребеното глаголно време. 
 

- Аз видях  сълзи в очите на императора! – рече той. – За мен това е най-голямата награда. 
 

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

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

1. Отрицателно местоимение        

2. Неопределително местоимение      

3. Лично местоимение   

4. Възвратно местоимение  
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25. В таблицата срещу буквата запишете цифрата, която да отговаря на употребеното 

глаголно време в съответното изречение. 
 

а/ Самият Паисий е казал за себе си, че не е учил граматика и други науки. 

б/ Възрожденецът Добри Чинтулов се изявява многостранно - той е поет, музикант, учител, 

общественик. 

в/ Всички бяха научили „Хубава си, моя горо“ като химн на българите в чужбина. 

г/ Дълго време щяхме да си спомняме с носталгия за родното място. 
 

 

 

 

 

 

1. Сегашно време      3. Бъдеще време в миналото 

2. Минало предварително време     4. Минало неопределено време 
   

26. За когото се отнася портретното описание:  

Един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, дрипав, окъсан, идеше към 

Енювото кафене....? 

Напишете отговора на свободния ред!  
 

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

27. Попълнете свободните редове в таблицата: 

 

Автор Творба Жанр 

Хр.Смирненски „Братчетата на Гаврош”  

 „Принцът и просякът” Исторически роман 

Оскар Уайлд  Литературна приказка 

Михаел Енде „Приказка без край”  
 

28. Какво художествено средство е използвано в стиховете : 

                  Съдбата рано ги излъгала, 

                  животът сграбчил ги отвред...  /„Братчетата на Гаврош“Хр.Смирненски/ 

Напишете отговора на свободния ред! 
 

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

29. Срещу буквата с цитата запишете цифрата, посочваща кой герой от изучена 

художествена творба произнася думите. 

1. Благолаж        2. Господин Кореандър         3. Щастливият принц          4. Лазо  

а/  

б/  

в/  

г/  

Цитати Герои 

а/ ”Бабини деветини…… измислици” !  

 

 

б/ ”Затова има приказки ….И песните са затова….. да те 

измъкнат от истината , за да разбереш , че си човек „ 
 

 

в/ „Нищо не може да ме накара да обикна децата”. 
 

 

г/ ”Няма по-неразгадаема тайна от страданието”. 
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30. С две-три изречения обяснете защо Лазо в края на разказа „Косачи“ си задава въпроса 

„Какво правя аз тука ?” 

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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Напишете подробен преразказ от името на бабата по приказката на Елин Пелин   

„Снежанка” 

 
    Едно време в едно далечно царство имало един дядо и една баба. Хубаво и сговорно си живеели те на 

белия свят, само едно им било мъчно - нямали си деца.Тежко било на двамата, че на старост самички 

живеят. Едничка радост им била само тая, дето могли да виждат и да милват чуждите деца. 

    Една  зима старците седели в малката къщичка и гледали през прозореца как на улицата си играят със 

снега дечица. Току–що бил паднал сняг и такъв бял, чист, мек и пухкав – да му се ненагледаш. Децата 

захванали да правят от сняг една баба. Старецът казал: 

- Хайде, бабо, да излезем и ние да направим от сняг една баба в градинката. 

- Добре, старче, да излезем да се поразходим, само че защо ни е баба да правим: по-добре да си 

направим от сняг едно детенце. 

- Много добре – казал  старецът, грабнал шапката и излязъл в градинката.   

И почнали дядо и баба да правят детенце от сняг. Направили те снежно детенце, турнали му 

носленце, поставили под челото две трапчинки за очи и току-що старикът начертал устицата му, 

отведнъж из тях топлинка лъхнало. Гледат старите – ямичките под челото се отворили и из тях светнали 

като звездици две живи оченца, устничките замърдали, почервенели като черешки и се усмихнали. 

     -     Господи Божичко! – прекръстил се старецът. 

     А снежната кукла навела към него главичката си, протегнала ръчичките си и зашавала в снега като 

детенце в пелени. Разтреперила се бабата от радост, спуснала се да прегръща Снежанка. 

     -     Ах, ти, мила Снежанке, моя мъничка хубавице, мое от бога пратено детенце! -  говорила бабата и 

грабнала детето, та вкъщи. 

     Почнала Снежанка бързо да расте, а старците не знаят къде да се дянат от радост. Селските момичета 

идвали да бавят бабината Снежанка, да й приказват и да й пеят песнички. 

      А Снежанка била хитра и разумна. Още през зимата пораснала цяло момиче. Всичко разбирала, 

всичко приказвала. А пък каква хубава била! Била като сняг, очи като синчец, коса руса като злато, 

дълга до пояса - да гледаш, да се ненагледаш. 

      Минала зимата, стоплила се земята. В полето избуяла зелена тревица. Всички момичета започнали 

на хора да се събират и по полето за цветя да ходят. Само Снежанка нещо невесела станала. 

- Какво ти е, дете мое? Да не си ми болно? – питала загрижено бабата. 

     А Снежанка винаги отговаряла: 

      -    Не, мила бабо, нищо ми няма. 

      Дошъл месец май, зацъфтели ливади и градини. Само Снежанка все по-умислена ставала. Криела се 

от слънцето и само в дъждовно време малко се развеселявала. Веднъж се извил тъмен облак, изсипал  

леден град, изстинал въздухът и Снежанка се зарадвала както никога. Но когато пак изгряло слънцето и 

градът се стопил, тя плакала силно, като че цяла да се разлее в сълзи. 

       Дошло лятото. Събрали се селските момичета да отидат на веселба в гората. Отишли да викат и 

Снежанка. Изпърво бабата не щяла да я пусне, но като помислила, казала: 

- Иди се поразходи, мила моя Снежанке! – и я пуснала в гората с приятелките й. 

      Отишли всички в гората и се заиграли. Накрая запалили един храст и започнали да го прескачат. 

Наредили се в редица, а Снежанка оставили най-отзад. Изведнъж нещо зашумяло и един жален глас 

извикал: 

- Ах !... 

     Обърнали се момичетата и гледат - Снежанка я няма между тях. Пръснали се да я търсят. Викали, 

свиркали, никой не се обадил. Помислили, че се е върнала в село, но и там не я открили. 

    Дълго тъжали баба и дядо за своята ненагледна Снежанка. Къде ли се е изгубила тя? Не знаели, че 

когато Снежанка тичала след другарките си, скочила в огъня, стопила се и като тънко бяло облаче 

литнала към синята небесна вис.   

 

 

 


