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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. 

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 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 и изпълнете задачи 1. - 4. 

 24 май е 144-тият ден в годината според Григорианския календар (145-и през 

високосна). 24 май е Ден на славянската писменост и култура. Според църковния календар 

денят на Св. Св. Кирил и Методий, създали първообраза на българската писменост – 

глаголицата, която е и славянска писменост, се чества на 11 май. Глаголицата претърпява 

своеобразни промени, докато се оформи в сегашния си вид – кирилица, която се ползва в 

български, руски, украински, македонски, сръбски и други езици. Кирилицата е официална 

азбука в Монголия и в някои републики от бившия Съветски съюз, а до 19. в. се е ползвала и в 

Румъния. 24 май се свързва с Деня на славянската писменост и българската култура с 

установяването на Григорианския календар (1916 г.). Денят на Св. Св. Кирил и Методий, 

отбелязван в Българската православна църква на датата 11 май по църковния литургичен 

календар, се пада на 24 май по държавния, и така тази дата добива по-голяма 

гражданственост. След 1968 г. църквата чествува Св. Св. Кирил и Методий на 11 май и 

така 24 май остава само Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост.   

 
 

Дата Празник 

май 1813 г. Шумен – първо честване на празника на Св. Св. Кирил и Методий според 

сведения в арменски летопис. 

11 май 1851 г. Пловдив – по инициатива на Найден Геров се провежда първият празник 

на Св. Св. Кирил и Методий през Възраждането. 

1856 г. Йоаким Груев предлага денят на Св. Св. Кирил и Методий да бъде 

отбелязван като празник на българските ученици. 

11 май 1857 г. Цариград – празникът е почетен в българската църква „Св. Стефан”. 
 

 

1. Каква е целта на текста и на таблицата? 

а/ да забавляват 

б/ да коментират   

в/ да поучават  

г/ да информират 
 

2. Подчертаните думи в текста са: 

а/ еднородни части   

б/ обособена част      

в/ вметнат израз     

г/ просто изречение 
 

3. Кое твърдение Е ВЯРНО според таблицата? 

а/ Първи сведения за честването на Св. Св. Кирил и Методий у нас са намерени в немски 

летопис. 

б/ Първият възрожденски празник на Св. Св. Кирил и Методий се чества по инициатива на 

Йоаким Груев в Пловдив през 1856 г. 

в/ Първият празник на Св. Св. Кирил и Методий през Възраждането се чества по инициатива 

на Найден Геров в Пловдив през 1851 г. 

г/ През 1813 г. празникът е почетен в българската църква „Св. Стефан” в Цариград. 
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4. Кое твърдение Е НЕВЯРНО, като имате предвид информацията от текста? 

а/ Кирилицата се ползва в Румъния (след 19 в.), тя е официална азбука в Корея. 

б/ Григорианският календар се въвежда през 1916 г. 

в/ Освен в нашия език, кирилицата се ползва в руския, украинския, сръбския, македонския и 

други славянски езици. 

г/ Честването на църковния (11 май) и на светския (24 май) празник на Св. Св. Кирил и 

Методий се разделя през 1968 г. 

 

5. В кой ред изречението е безлично? 

а/ Не искаха да си идват у дома през лятната ваканция.   

б/ Засвятка, загърмя и заваля. 

в/ Плажът бе току-що почистен. 

г/ Морето мъркаше тихо и приспивно като коте. 
 

6. Колко са всички местоимения в изреченията? 

Баба приседна до мене и ме погали по бузата. Всеки ден с нея чакахме да дойде пеперудата 

с жълтите ивици. Тя стана и мой приятел, а не само на баба. 

а/ пет    

б/ шест   

в/ седем   

г/ осем 
 

7. В изречението: „Не можах да устоя на силното си желание да го погледна отблизо, да 

му благодаря.” има: 

а/ едно възвратно притежателно местоимение 

б/ едно възвратно лично и две лични местоимения 

в/ едно възвратно притежателно и две лични местоимения 

г/ три лични местоимения 
 

8. В изречението: „Лазар вдигна гордо главата си.” има: 

а/ подлог, сказуемо, обстоятелствено пояснение, допълнение, определение 

б/ подлог, две определения, обстоятелствено пояснение 

в/ подлог, сказуемо, определение, допълнение, определение 

г/ сказуемо, допълнение, две обстоятелствени пояснения 
 

9. Сказуемото НЕ Е съставно именно в изречението: 

а/ Баща ѝ се оказа неочаквано благоразположен.       

б/ Момичето тъжно изгледа заминаващия влак. 

в/ Тия момчета изглеждаха много пъргави.                  

г/ Той е неблагодарник. 
 

10. В кое изречение НЕ откривате глагол в минало предварително време? 

а/ Сираче от дете, Рада от много години живееше под един покрив с Хаджи Ровоама, която я 

беше прибрала като храненица. 

б/ Посред лято, в тая страшна жега, тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто... 

в/ На главата му беше нахлупено смачкано бомбе, а краката му бяха обути в цървули. 

г/ Тя тъй беше се забрадила, че лицето ѝ  не се виждаше. 
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11. В кой ред причастията са минали свършени деятелни? 

а/ пишел, гледал, мечтаел     

б/ пишещ, гледащ, мечтаещ 

в/ писал, гледал, мечтал     

г/ писан, гледан, мечтан 
 

12. Колко са пропуснатите запетаи в изречението: 

Бързайки нагоре по стълбите той не пропусна да забележи непознатия въпреки че го 

мярна само за миг но нищо не беше в състояние да го отклони от набелязаната игра. 

а/ една   

б/ две    

в/ три    

г/ четири   
 

13. В кое изречение глаголната форма е в минало неопределено време? 

а/ Един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, идеше към Еньовото кафе. 

б/ Пламни, пламни, ти в нас, любов гореща! 

в/ Кой не е чувал за него! 

г/ Отечество любезно, как хубаво си ти! 

 

14. Какъв е видът на сложното съчинено изречение? 

Хубава си, моя горо, 

миришеш на младост, 

но вселяваш в сърцата ни 

само скръб и жалост. 
 

а/ сложно съчинено разнородно    

б/ сложно съчинено разделително 

в/ сложно съчинено противоположно   

г/ сложно съчинено съединително 
 

15. В кое изречение има пунктуационна грешка? 

а/ На хребета над селото е тракийската крепост Заград, прочут от 2500 години окултен 

център в Родопите. 

б/ С маската момчетата ще гонят злите духове на зимата, но това се прави навсякъде от 

кукерите в България. 

в/ Всяко момче от селото, влязло в пубертета може да участва в нощния ритуал. 

г/ Девойки и жени не се допускат, защото става въпрос за култ към Слънцето, а то е самотен 

мъж, според старинно поверие... 
 

16. Какъв е видът на обособената част в изречението? 

Островът, тайнствен и далечeн, мамеше пътешествениците. 

а/ обособено определение     

б/ обособено приложение 

в/ обособено допълнение     

г/ обособено обстоятелствено пояснение 
 

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

а/ Лодката на рибарите докара току-що уловена риба. 

б/ Пуснаха водната костенурка в аквариума. 

в/ Акулата бе уловена от опитните риболовци. 

г/ Всички лодки бързаха пред наближаващия ураган. 
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18. В коя позиция е допусната грешка при правописа на отрицателната частица? 

Не виждайки (а) и не чувайки (б) идващия вклак, старецът неуверено (в) запристъпва 

през не почистения (г) прелез. 
 

19. В какво глаголно време е подчертаната глаголна форма в изречението: 

Когато дойдохме сутринта при него, той щеше да тръгва. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

    1     2   3           4   

20. В изречението „Изведнъж детето го хвана плахо за ръка.” една от номерираните 

части е грешно определена като: 

а/ 1 – обстоятелствено пояснение    

б/ 2 – подлог 

в/ 3 – допълнение      

г/ 4 – несъгласувано определение 
 

21. Противопоставянето между външен вид и духовна същност в образа на Серафим се 

нарича: 

а/ градация   

б/ олицетворение   

в/ метафора           

г/ контраст 
 

22. Защо „Косачи” е разказ? 

а/ Пресъздава мисли и чувства в стихотворна форма.  

б/ Пресъздава случка с алегоричен и поучителен смисъл. 

в/ „Косачи” е повествователен текст с много сложни сюжетни линии. 

г/ Изобразява една случка, действието се развива в кратко време и участват малко герои. 

 

23. Попълнете таблицата, като във втората колона посочите името на героя, на когото 

принадлежат думите. 

а/ „Аз пък рекох, че е таласъм...Мисля си: какъв ще е тоз изпаднал германец.” 

б/ „Души го нещо в гърдите, подпира го ей тука е. Отслабна...” 

в/ „...хората имат пушка и ходят на лов. Това е много неприятно!” 

г/ „Аз търся приятели. Какво значи „да опитомяваш?” 
 

Буква Герой 

а/  

б/  

в/  

г/  
 

24. Кой от цитатите е от произведението на Оскар Уайлд „Щастливия принц”? 

а/ Очите ѝ  били черни като тая черна нощ и всеки, когото поглеждала, умирал от любов по 

нея. 

б/ – Донеси ми двете най-скъпоценни неща в града – каза Бог на един от своите ангели и 

ангелът му донесе оловното сърце и мъртвата птичка. 

в/ Мъничето скочи и прилая срещу мрака. Тайнствената нощна тишина стана някак зловеща. 

г/ През вратата се виждаше само зидът от другата страна на улицата, целият в мокри петна от 

дъжда. 
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25. Кои човешки качества се осмиват чрез образа на жабата в баснята „Жабата, която 

искала да стане колкото вола”? 

а/ мързел и глупост     

б/ самочувствие и горделивост 

в/ суетност и подражателство   

г/ надменност и лицемерие 
 

26. Срещу всеки цитат от разказа „Косачи” запишете съответната буква за мястото му 

в текста. 

1. Със самодивските си целувки тя като усойница змия изсмуквала из устата им кърви, 

алени кърви, и ги пила... 

2. Думите, като пъстри и миризливи цветя, се изплитаха на венец, занизаха се една след 

друга и с безкрайна болка се спущаха в поток от звукове... 

3. Рано сутринта, когато дрезгавината на близкия ден вдигна косачите, те видяха, че Лазо 

не беше при тях. 

4. Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна, и се предаде на дълбока 

почивка под монотонния напев на жаби и щурци. 
 

а/ епилог на разказа      

б/ откъс от приказката на Благолажа 

в/ част от експозицията на разказа   

г/ описание на песента за невярната Стоянова булка 
 

1.  

2.  

3.  

4.  
 

27. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за 

пунктуационно оформяне и запазите употребеното глаголно време. 

- Ела да играеш с мене – предложи ѝ Малкият принц. – Толкова ми е тъжно. 
 

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

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

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

28. В кой ред са свързани правилно заглавието на литературния текст и жанрът на 

творбата? 

а/ „Автобиография” – къс разказ    

б/ „Къде си, вярна ти любов народна?” – разказ 

в/ „Художник” – лирическо стихотворение  

г/ „История славянобългарска” – роман 
 

29. Коя от изброените  творби отразява различни проблеми от останалите? 

а/ „Стани, стани, юнак балкански“   

б/ „История славянобългарска“ 

в/ „Братчетата на Гаврош“    

г/ „Вятър ечи, Балкан стене“ 
 

30. Запишете с 2-3 изречения как разбирате израза от разказа „Серафим” – „Хубаво си е 

то, моето палто...с него мога да се представя и пред Бога.” 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА. Прочетете разказа «Чистият път» от Иван Вазов и го 

разкажете от името на г-н Грозев. 

 
    На 1870 г. И. Грозев тръгнал по своя работа от Пловдив за Карлово, отде е родом. Още като 

бил в Пловдив, той чул твърде безпокоителна мълва относително дякона Василя Левски: Васил 

Левски бил в Карлово, правителството подушило това и изпратило за там страшния кърсердар хаджи 

Исмаил ага с четирийсет и пет души конни войници със заповед да разтършува цялото Карлово и да 

намери и доведе жив или мъртъв Левски. В същото време дало заповеди на властите по цялата 

Карловска околия да бдят и бъдат нащрек. Всеки друм, всеки хан, всеки подозрителен пътник бил 

турен под надзора на заптиетата. Като знаял тия извънредно сериозни мероприятия на турското 

правителство, за да тури ръка най-после на неуловимия и опасен революционер, Грозев бил твърде 

угрижен. Когато стигнал Средна гора и минал селото Чукурлии, на срещната рътлина се запрашило 

шосето и една дружина конници се показала. Веднага познал, че това е потерята на хаджи Исмаил 

ага, която се връща. Грозев потреперал при мисълта дали не е там и Левски. Той с олекнало сърце 

видял, когато се доближил, че Дякона го няма там. Хаджи Исмаил ага, който се познавал с Грозева, 

спрял го, изпушили по една цигара в незначителни разговори, пожелал му добър път и отминал с 

конницата си. 

 На петдесет разкрача по-нататък Грозев видял, че се подава един конник българин, облечен в 

потури, с фес, и който държал ниско над главата си една омбрела, за да му пази сянка, понеже силно 

пекло. Омбрелата му не допущала да види в лицето този пътник, та това и не го интересувало. 

 Когато се пресрещнали с пътника и Грозев си отминувал спокойно, зачул, че пътникът с 

омбрелата го извикал: 

- Бай Грозев, добър час! 

 Грозев се извърнал и го погледнал. Какво било неговото удивление и ужас, когато 

познал в този господин Василя Левски! 

 Здрависали се, па захванал да го съди каква е тая лудост да пътува с потерята, да се 

излага всеки миг на ужасна опасност. Хоканията, мъмренията на Грозева, произходящи от 

топло дружеско съчувствие към обичания на всички Апостол, нямали край. 

 Левски се усмихнал, па казал: 

- Не се безпокой: сега пътят е най-чист. 

- Сега най-чист пътят? Луд ли си, Даконе? – сърдел се Грозев, като му посочил 

потерята. 

- Като вървя с потерята, аз съм в пълна безопасност... Кому ще хрумне на ума да ме 

подозре сега! Целият свят е уверен, че Левски сега се крие в миша дупка... Слез, слез! 

И като се смъкнал от коня си, заставил и Грозева, още по-силно втрещен и уплашен, 

да слезе и седнали под клоните на един бряст край пътя. Там Левски разправил подробно 

опасността, в която е бил поставен от вдигнатата от турците тревога в Карлово, всичките 

къщи, в които го дирили, как и къде се крил и колко пъти на косъм висял животът му. 

- Пък бързах за Пловдив. Там ме вика делото. Щом потегли кърсердарят от Карлово, и 

аз потеглих с него, както видиш... Да пътувам инак, всяко заптие щеше да ме 

изгледа... Сега съм мирен. 

- И ти ще влезеш в Пловдив с хаджи Исмаил ага? – попитал Грозев. 

- Непременно: даже ще се смеся там със самата потеря. Но сбогом, да вървя и аз, че 

дружината ми отминува – казал усмихнат Левски и се простил с Грозева, па яхнал 

здравото си конче. 

Подир няколко минути, когато Грозев се изкачил на по-високо бърдо, той се обърнал 

и погледнал в с. Чукурлии: видял там, че низамите на кърсердаря отседлали и развеждали 

конете си. При тях и един българин в потури и със свита омбрела в ръка развеждал своя.  


