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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. 

VІІ клас 

 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, 

 Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература. 

 Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които 

само един е верният, и със свободен отговор. 

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори. Можете да 

работите и върху теста, но напомняме, че листът за отговори е официалният документ, който 

ще се оценява. Поради това е задължително верните според вас отговори да отбелязвате 

внимателно в листа за отговори. 

 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 листа за отговори 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 текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1 до 15 

включително. 

Искаме да ви представим една птица, която за разлика от много свои пернати 

събратя остава в България през зимата – горската ушата сова /Asiootus/. 

      Тази птица е неподозиран наш съсед, обитаващ паркове и градинки, в 

непосредствена близост до хората. Очевидно не любовта и привързаността към човеците 

е причината за това, а наличието на огромни количества храна. 

Открай време човек е съпровождан от едни други бозайници, тайнствени и скрити в най-

тъмните, мрачни и неприветливи кътчета на нашето битие – плъховете и мишките. 

Именно те са причината горските ушати сови да населят нашите села и градове. Така 

горските ушати сови са наши ценни помощници в борбата с мишките и плъховете, с които 

е пълно във всяко село и град. 

      Интересно е поведението на тези птици, които през зимата се събират на отделни 

големи групи, дремещи спокойно на някое високо дърво. Така, скрити в клоните, „денуват“ 

до настъпването на нощта, когато се отправят на лов. Тези денувки се „разпадат“ рано 

напролет, когато започва размножителният сезон на совите. В топли години през април 

или май совите вече имат малки, които се нуждаят от интензивно подхранване. Малките 

напускат гнездото още преди да могат да летят, и се разхождат по съседните клони. 

Родителите им ги намират по пронизителните звуци, които издават, и им носят храна. 

      Това съжителство обаче често е доста рисково за пернатите съседи. През зимните 

дни совите често стават жертва на бракониери, които стрелят с въздушни пушки по 

пухкавите топки просто за забавление. Беззащитни през деня, нищо неподозиращите и 

кротко дремещи птици са лесна мишена. 

 

 

Видове сови Размах на 

крилете 
Тегло Окраска и особени 

белези 

Местообитание 

Европейски 

бухал 

175 см 2.600 – 

3.250 кг 

Женските са по-едри. 

Оперение - ръждиво, 

кафяво. 

Големи „ уши“ от пера. 

Скални проломи, 

ждрела, стари гори, 

обрасли брегове на 

блата и езера. 

Чухал 58 см 75-85 г Сиво-кафяво оперение с 

черни щрихи. 

„Уши“ от пера, които 

понякога не личат. 

Равнинни и 

полупланински 

смесени гори, паркове, 

градини. 

Ушата сова 86-98 см 220 – 

650 г 

Кафеникаво, с по-тъмни 

петънца и резки оперение. 

„Уши“ от пера. 

Всякакви типове гори, 

с предпочитание към 

иглолистните, 

паркове. 

Кукумявка 56 см 140 – 

170 г 

Женската е по-голяма от 

мъжкия. 

Горната страна на тялото е 

тъмнокафява с 

неправилни петна. 

Гори, паркове, 

дворове, хралупи на 

дървета, изоставени 

сгради, дупки в стени, 

в земята. 
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1. В кой ред твърдението отговаря на структурирането на информацията в двата 

източника? 

а/ Информацията и в двата източника е организирана около сведенията за видовете сови. 

б/ В текста информацията е свързана главно с поведението на ушатите сови, а в таблицата – 

с физическите характеристики и местообитанието на различните видове сови. 

в/ И в двата източника се дава информация за причината совите да избират градските 

пространства. 

г/ И в двата източника се дава информация как изглеждат совите. 

 

2. Кое е вярното твърдение, като се има предвид информацията от текста и от 

таблицата? 

а/ Всички посочени видове сови обитават парковете. 

б/ При европейския бухал и кукумявката мъжките екземпляри са по-едри от женските. 

в/ Отличителни белези на три от видовете сови са „ушите“ от пера. 

г/ Изоставени сгради, хралупи и дупки в земята са обиталище на чухала. 

 

3. Каква информация НЕ откривате в таблицата? 

а/ за външния вид на различните видове сови; 

б/ за местата, където гнездят видовете сови; 

в/ за храненето и размножаването на различните видове сови; 

г/ за големината на видовете сови. 

 

4. Като имате предвид информацията в текста, посочете каква е причината ушатите 

сови да населяват градските пространства? 

а/ наличието на храна;                     б/ привързаността към хората; 

в/ фактът, че не са прелетни птици;           г/ събирането им на големи групи през зимата. 

 

5. Как може да се тълкува смисълът на употребеното в текста изречение? 
 

Открай време човек е съпровождан от едни други бозайници, тайнствени и скрити 

в тъмните, мрачни и неприветливи кътчета на нашето битие – плъховете и мишките. 
 

а/ Плъховете и мишките са тайнствени и предизвикват страх у хората. 

б/ Плъховете и мишките съжителстват с човека. 

в/ Плъховете и мишките се крият от хората, защото се страхуват от тях. 

г/ Освен с плъхове и мишки хората съжителстват и с други бозайници. 

 

6. Посочете кой от изразите НЕ е контекстов  синоним на останалите? 

а/ пернати събратя;             б/ други бозайници;   

в/ неподозирани наши съседи;      г/ушатите сови. 

 

7. Коя от посочените думи е синоним на подчертания в текста израз открай време? 

а/ от много отдавна;            б/ отскоро;            в/ изцяло;            г/ безпределно. 

 

8. В кой ред е посочена съюзна връзка, чиято употреба вместо съюза „а“  НЕ променя 

смисъла на изречението? 
 

Очевидно не любовта и привързаността към човеците е причината за това, а 

наличието на огромни количества храна.  
 

а/ ами ;                               б/ но;                                в/ ала;                                г/ обаче.  
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Прочетете изречението и изпълнете задачи 9. – 11. включително. 

 

Малките напускат гнездото още преди да могат да летят, и се разхождат по 

съседните клони. 

  

9. Кое твърдение е вярно за изречението? 

а/ Изречението е сложно смесено и се състои от три прости изречения, като второто е 

подчинено на първото. 

б/ Изречението е сложно съчинено съединително и се състои от две прости изречения. 

в/ Изречението е сложно съчинено разнородно и се състои от три прости изречения. 

г/ Изречението е просто и съдържа обособени части. 

 

10. В кой ред е посочено вярното твърдение по отношение на употребата на запетаите в 

изречението? 

а/ Запетаите не са поставени правилно, защото пред съюза „и“ не се пише запетая. 

б/ Запетаите не са поставени правилно, защото пред „още“ трябва да се постави запетая, за 

да отдели две прости изречения в състава на сложното. 

в/ Запетаите са поставени правилно – между първото и второто изречение липсва запетая, 

защото има уточняваща дума „още“, а запетаята пред съюза „и“ е поставена, защото огражда 

подчинено изречение. 

г/ Запетаите не са поставени правилно – липсва запетая пред втория съюз „да“. 

 

11. В кой ред е посочено вярното твърдение по отношение на синтактичната служба на 

подчертания израз в изречението? 

а/ подчертаният израз е съставно именно сказуемо; 

б/ подчертани са сказуемите в две отделни изречения; 

в/ подчертаният израз е просто сказуемо; 

г/ подчертаният израз е съставно глаголно сказуемо. 

 

12. Преобразувайте подчертаното изречение в обособена част, като запазите смисъла. 
      

През зимните дни совите често стават жертва на бракониери, които стрелят с 

въздушни пушки по пухкавите топки просто за забавление. 

 

13. Довършете изреченията, имайки предвид информацията от двата източника, като 

срещу буквата запишете цифрата на вярното твърдение. 

 

А Най-голяма птица от совоподобните е 1. Ушатата сова 

Б Иглолистните гори са предпочитано обитание  за 2. Бракониерите 

В Предпочитана храна за ушатата сова са 3. Европейският бухал 

Г Ушатите сови често са лесна мишена за 4. Мишките и плъховете 

 

14. Като имате предвид информацията от двата източника, запишете два аргумента в 

подкрепа на тезата, че човекът трябва да опазва птиците. 

 

15. Препишете първото изречение от текста, като го преобразувате в условно 

наклонение. 

 

16. Народният театър в София носи името на: 

а/ Христо Ботев;         б/ Иван Вазов;      в/ Елин Пелин;       г/ Йордан Йовков. 
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17. На кой ред последователността на жанровете съответства на последователността на 

следните творби: „Една българка“, „Неразделни“, „До Чикаго и назад“, „Немили-

недраги“? 

а/ пътепис, повест, елегия, ода;               б/ ода, разказ, повест, пътепис; 

в/ повест, елегия, разказ, роман;             г/ разказ, балада, пътепис, повест. 

 

18. Какъв композиционен похват е използван в III част на творбата „Една българка“ 

при изграждане на образите на калугера и баба Илийца? 

а/ ретроспекция ;              б/ описание;              в/ контраст;            г/ ретардация. 

 

19. На кой ред думите са контекстови антоними в творбата „ Българският език“? 

а/ брътвеж – песен;        б/ хубост – разкош;        в/ език – реч;        г/ мъки – стонове. 

 

20. На кой ред е посочено вярното тълкуване на фразеологичния израз Изкарвам 

кирливите ризи ? 

 

а/ Силно ядосвам, разгневявам някого и ставам причина той да се вбеси. 

б/ Отмъщавам си на някого за неприятност, която ми е причинил. 

в/ Показвам открито пред всички нечестните и лоши деяния на някого. 

г/ Създавам лошо мнение за някого, като злонамерено изопачавам истината за него. 

 

21. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като запазите глаголното 

време и спазите правилата за пунктуационно оформяне. 
 

- Ще я видим ли, чичо? – продума момичето и ясните му очи светнаха. 

 

22. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни, граматични и 

пунктуационни грешки. 
 

В Иван Вазовата Епопея на забравените намират място не само герой, но   й 

обикновенни хора които с делата си заслужават бесмъртие в памета на народът. Вазов 

умишлено пропуска една гениялна личност – Христо Ботев. 

Творецът често е казвал, че не разбира напълно личноста на поета и неиска да я ущети 

в свойте интерпретаций. 

 

23. Попълнете таблицата, като срещу всяка буква запишете от коя глава на творбата 

„Немили-недраги“ е съответният цитат. 
 

а/ „ И те ходеха често на брега на Дунава и гледаха зелените хълми на България. На, тя е 

там, усмихва им се, вика ги, говори им, показва им огнищата им, възпоминанията им, 

мечтите им….“ 
 

б/ „ Огнището загасна…..съдовете, шулците, чашите, немити и без ред, лежаха повалени 

по лавицата и дебел пласт прах ги покриваше вече. Разстройството и запустението 

царуваха вече в кръчмата, тъй шумна и многолюдна преди няколко време.“ 
 

в/ „ Ако се приближеше някой до ниската врата на тая кръчма и надникнеше хубаво над 

нея, щеше да види благодарение на слабата виделина, дошла от един близък фенер, една 

вапсана дъска със следующия надпис: „Народна кръчма на Знаменосецът!“ 
 

г/ „ Мястото, дето друг път се синееха гордите вълни на Дунава, сега беше една бяла 

поляна, която на юг се свършваше с висок бряг, дето грачеха чавките, а на север се 

сливаше с безбройната влашка равнина.“ 
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24. В кой ред правилно са  свързани цитатът и използваните в него изразни средства 

или похвати? 
 

а/ Горчива скръб сърца ни трови.- 

    Прощавай, роден край 
 

- алитерация 

б/ Се туй ругателство ужасно…..модно…. 
 

 

– синекдоха 

 

в/ Кажи им, майко, да помнят, 

     да помнят, мене да търсят…. 
 

– анафора 

г/ Нещо ври, кипи, беснува се, гърми, 

    като че потръвса цялата околност… 

– инверсия 

 

25. Запишете с две-три изречения какви са внушенията на стиховете: 
 

…..ох, аз ще те обриша от калта 

и в твоя чистий бляск ще те покажа…. 

 

 

 

 
 

 


