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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. 

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 текстовете и изпълнете задачите към тях. 

Текст 1 

Искате ли да ви посоча един прост начин да направите на някого добро впечатление 

още при пръв поглед? 

 Присъствах една нощ в дома на мои приятели. Една гостенка, която наследила 

богатство, много искаше да направи приятно впечатление на всички. Беше пръснала 

безброй пари, за да се накичи с перли, брилянти и златни украшения. Не беше сторила 

обаче нищо за душата си. Излъчваше себелюбие и гордост. Тя не знаеше това, което знае 

всеки човек, а именно, че излъчването, което жената носи на лицето си, е много по-важно, 

отколкото дрехите, които носи на гърба си. 

 Веднъж прекарах няколко часа с мой познат – известен киноартист, и право да си 

кажа, в началото на срещата бях разочарован. Разсеян, мълчалив, той беше обратно на 

онова, което очаквах – докато почна да се смее. Тогава, като че слънце се показа иззад 

облаците. Разбрах, че тази усмивка е цената на неговия успех в живота. 

 Делата са по-красноречиви от думите, а усмивката казва: «Драго ми е, че ви 

виждам; правите ме щастлив;» 

 Престорена усмивка? Не! С такава не можете да измамите никого. Говоря за 

истинската усмивка, сърдечната усмивка, такава, която иде отвътре. 

 Всеки на този свят търси щастие и непременно ще го намери, ако е господар на 

мислите си. Щастието не зависи от външни условия. То иде отвътре. Мисълта е тази, 

която прави човека щастлив или нещастен. 

 Винаги, когато излизате навън, дръжте главата изправена. Гълтайте слънчевата 

светлина. Поздравявайте приятелите си с усмивка. Опитвайте се да задържите здраво в 

ума си това, което желаете да извършите, и тогава ще вървите право към целта. 

Насочвайте мислите си върху прекрасни неща, които желаете да извършите. Рисувайте в 

ума си способен, полезен човек, който искате да бъдете, и тази мисъл ще ви приближава 

всеки час към успеха. Мисълта е възвишено нещо. Запазвайте добро душевно настроение – 

настроението е смелост, откровеност и радост. Добрите мисли са извор на творчество. 

Всички неща са плод на желание и всяка искрена молитва получава отговор. Вървим 

натам, накъдето ни насочват мислите ни. 

 Колко струва усмивката в живота? 

Не струва нищо, а печели много. Обогатява тези, които я получават, без да прави бедни 

тия, които я дават. 

 Трае един миг, но споменът за нея понякога остава за цял живот. 

 Тя е почивка за уморените, светлина за обезсърчените, слънце за натъжените и 

най-доброто лекарство за угнетените. Ако желаете хората да ви обичат, усмихвайте се. 
 

Текст 2 

 Усмивката има вълшебна сила. 

 Хубаво е да срещнеш усмихнат, приветлив човек, който с едно доброжелателно 

кимване за поздрав ще те ободри, ще те дари с добро настроение и ти ще полетиш, ще 

имаш надежда за успешен ден. Усмивката, с която е придружен поздравът, играе голяма 

роля в отношенията между хората. Тя е привилегията, с която Природата е дарила само 

нас, човеците. Усмивката е най-евтината, най-хубавата украса на нашето лице. Тя трае 

миг, секунда, а се помни дълго. Усмивката е нежният знак на съпреживяването, на 

съучастието, на приятелството. Тя сякаш ни слага криле и ние ставаме по-добри, по-

усмихнати. 

 Усмивката е израз на любезност, на внимание, на доверие. 

 Ако сме срещнали някого в лошо настроение, добре е ние великодушно да го 

поздравим с усмивка, защото той може би точно в този момент има нужда от нейната 

вълшебна сила, от вдъхваща надежда и вяра в доброто. 

 Усмивката е най-добрата украса на поздрава. 

 

1. Кое твърдение НЕ Е вярно по отношение на връзката между двата източника на 
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информацията? 

а/ И в двата текста е поставена темата за усмивката и нейната роля в човешкия живот. 

б/ В първия текст авторът разкрива ролята на сърдечната усмивка, свързана с 

положителните мисли, израз на добро душевно разположение към хората. 

в/ Във втория текст авторът информира за ролята на поздрава, придружен с усмивка, като 

израз на внимание, на доверие, на отношение. 

г/ И в двата текста има информация как да се въздейства с вълшебната сила на усмивката 

върху тъжни хора, в лошо настроение. 

 

2. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение за усмивката, като се има предвид информацията от 

двата текста? 

а/ Усмивката обогатява този, който я получава. 

б/ Усмивката е израз на доверие, на уважение, на душевна възвишеност. 

в/ Усмивката обеднява човека, който я дарява. 

г/ Усмивка е път да се печелят приятели. 

 

3. Кой от следните начини за представяне на информацията НЕ е използван и в двата 

източника? 

а/ Информацията е условна, защото е създадена с помощта на творческата фантазия на 

писателите. 

б/ Информацията е конкретна, защото разкрива житейски истини, свързани с човешките 

взаимоотношения. 

в/ Информацията е доказателство за изграждане на ценностни критерии в човешкия живот. 

г/ Посочват се конкретни примери за въздействие върху мислите и чувствата на читателите. 
 

4. Като имате предвид основните функции на текст 1, посочете кое от твърденията НЕ 

е вярно. 

а/ За да въздейства по-силно върху мислите и чувствата на читателите, авторът започва 

текста с реторичен въпрос. 

б/ Преобладават глаголни форми в повелително наклонение – призив за повече усмивки. 

в/ Чрез текста се доказва, че усмивката е израз на положителни мисли, на душевна щедрост. 

г/ Чрез текста се изразява непримиримост към хората, които рядко се усмихват. 
 

5. Кое твърдение за искрената усмивка НЕ е вярно според двата текста? 

Искрената усмивка е: 

а/ израз на душевната щедрост на тези, които я дават. 

б/ израз на сила, светлина, лекарство за обезнадеждените. 

в/ скъпо струваща украса на човешкото лице. 

г/ вълшебна сила, вдъхваща вяра в живота. 
 

6. Кое от посочените твърдения НЕ изразява смисъла на изречението? 

Винаги, когато излизате навън, дръжте главата изправена. 

а/ Вярвайте в себе си. 

б/ Имайте вяра на всеки. 

в/ Мислете позитивно. 

г/ Бъдете добронамерени и целенасочени в мислите си. 

 

Прочетете подчертаното изречение в Текст 1, за да изпълните задача 7., 8. и 9.  
 

7. Кое твърдение е вярно по отношение на вида на изречението по състав? 

а/ Изречението е сложно смесено, с две главни прости изречения и едно подчинено. 

б/ Изречението е сложно съставно с подчинено подложно изречение. 

в/ Изречението е сложно съчинено разнородно. 

г/ Изречението е сложно съставно с подчинено определително изречение. 
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8. В кой ред е посочено вярното твърдение по отношение на съюзните връзки в 

сложното изречение? 

а/ Двете съюзни връзки са съчинителни. 

б/ Двете съюзни връзки са подчинителни. 

в/ Простите изречения в състава на сложното са свързани безсъюзно. 

г/ В изречението има една подчинителна и една съчинителна съюзна връзка. 

 

9. Запишете от кой вид са трите глагола от изречението? 

 

рисувайте, искате, приближава 

 

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

 

10. Довършете изреченията, имайки предвид информацията от двата текста. Срещу 

всяка буква запишете съответната цифра на вярното продължение: 

 

а/ Всеки на този свят търси щастие и 

непременно ще го намери, ... 

1. ... на съучастието, на приятелството. 

б/ Опитайте се да задържите здраво в ума 

си това, ... 

2. ... ако е господар на мислите си. 

в/ Усмивката, с която е придружен 

поздравът, ... 

3. ...което желаете да извършите, и тогава 

ще вървите право към целта. 

г/Усмивката е нежният знак на 

съпреживяването, ... 

4. ... играе голяма роля в отношенията 

между хората. 

 

11. Преобразувайте сложното изречение: „Винаги, когато излизате навън, дръжте 

главата изправена“ в просто с обособена част. 

 

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

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

 

12. Коя от подчертаните думи е употребена неуместно в изречението? 

 

Момичето, изненадано (а) и изплашено (б), гледаше с недоразумение (в) случващото се (г) 

на площада. 

 

13. Открийте и запишете подчиненото подложно изречение в състава на сложното 

изречение. 

 

Лошо е да имаш тъжни приятели, които рядко се усмихват. 

 

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

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

 

14. Подчертаното изречение в Текст 2 е: 

а/ сложно съчинено съединително 

б/ просто разширено 

в/ сложно съставно с подчинено определително 

г/ сложно съчинено противоположно 
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15. Срещу буквата на съответния цитат запишете цифрата, определяща кое изразно 

средство се съдържа в подчертания израз: 

 

А. „Език свещен на моите деди, 

       език на мъки стонове вековни.“ 

 

Б. „ох, аз ще те обриша от калта 

     и в твоя чистий бляск ще те покажа“ 

 

В. „и чуждите, и нашите във хор 

    отрекоха те, о, език страдални!“ 

 

Г. „език на тая, дето ни роди, 

     за радост не - за ядове отровни“ 

 

 

1. реторично обръщение 

2. анафора 

3. антитеза 

4. метафора 
 

16.   Кое от посочените литературни понятия е излишно? 
а/ разказ                            

б/ експозиция                               

в/ повест                              

г/ роман 
 

17. Кое твърдение НЕ е вярно? 

а/ Народният поет Иван Вазов е роден в подбалканския град Сопот. 

б/ Родното място на поета революционер Христо Ботев е Калофер. 

в/ Алеко Константинов е роден в град Чирпан, който се намира в сърцето на Тракия. 

г/ В село Жеравна, което се намира в подножието на Стара планина, е роден Йордан Йовков. 
 

18.  Кое твърдение е вярно? 

а/ Одата „Опълченците на Шипка” е създадена преди Освобождението. 

б/ Одата „Българският език” е написана преди Освобождението. 

в/ Повестта „Немили-недраги” е написана след Освобождението. 

г/ Поемата „На прощаване в 1868г.” е създадена след Освобождението. 
 

19. Кое твърдение, свързано с разказа „Една българка”, НЕ е вярно? 

а/ Срещата на баба Илийца с отец Евтимий в третата част на Вазовото произведение 

противопоставя християнското милосърдие на духовното извисяване. 

б/ Разказът за съдбата на баба Илийца и на нейното внуче в края на творбата, отделен от 

развръзката на художественото действие, има характер на епилог. 

в/ Използвайки психологически паралелизъм, Вазов разгръща повествованието в творбата 

на фона на одухотворени природни картини. 

г/ В началото на творбата лютибродчанките са представени като обикновени, типични за 

епохата жени, проявяващи страх и инстинкт за самосъхранение. 
 

20. Какъв е смисълът на следното изречение? 

      Имай обица на ухото, че трябва да учиш, за да не те скъсат на изпита и този път. 

а/ Вземи си поука от невзетите си досега изпити и внимавай да не повтаряш същата грешка. 

б/ Постави си обица на ухото за късмет и само така можеш успешно да издържиш изпитите. 

в/ На предходния изпит си бил скъсан, защото си забравил да учиш и си бил без обица на 

ухото. 

г/ Необходимо е да си сложиш само една обица, а не две като останалите хора, за да не те 

скъсат на изпита. 
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21. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за 

пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време. 

– Налага се почивка – обясни той, - като се съчетават занимания по интереси, отдих и 

спорт. 

 

22. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни 

грешки, както и грешките при членуване. 

       Растревожиха се планинските магли. Слънцето ги пропъди от върховете и те незнаят 

къде да бягат. Започнаха да се вдигат на малки бяли облаци, да се реят без цел в синевата 

на небето до като се разсеят беследно. В планината се сабужда живота. Освободени от 

ледените укови потоците пеят тържественни химни за пролета и гората тръпне пред 

нови надежди. 

 

23. Срещу всяка буква запишете заглавието на изучен в 7. клас художествен текст, от 

който е посоченият цитат. 

а/ „Студената декемврийска мъгла, която обикновено пада покрай бреговете на Дунава, се 

беше напластила в една от главните улици на града и задушаваше с отровния си дъх 

последните минувачи, които бързаха да се приберат у дома си.” 

б/ „България цяла сега нази гледа, 

       тоя връх висок е: тя ще ни съзре, 

       ако би бегали: да мрем по-добре!” 

в/”Бабата, за да го остави да яде, не го запитваше кой е и отде е, а само му приказваше 

ниско; но нейното любопитство най-подир надви и тя го запита отде иде.” 

г/ „И онази осемдесетгодишна бабичка, която едва пристъпва, поддържана от внуците си,  

и тя дошла да види и видяла вече чудните водопади.” 

 

24. Срещу всяка буква запишете името на литературния герой, който произнася 

цитираните думи. 
а/ „Не, твоето име ще остане славно.”                            

б/ „Ах, уредихме я... замръзнах!” 

в/ „Благодаря ви, братя мили, за честта.”                      

г/ „Недей игра с Македонски, ще те обере.” 

 

25. Запишете с две-три изречения какво внушават думите на героя разказвач при 

срещата му с Ниагара:  Който може, нека опише тази картина; който може, нека я 

фотографира, нека я нарисува!... Аз не мога! 
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ВТОРИ МОДУЛ 

Дидактическа задача: Прочетете текста и го преразкажете подробно от името на 

неутрален разказвач. 

УЧИТЕЛЯТ НЕНОВ 

ИЗ „УБИЙСТВОТО НА МОЦАРТ” 

Георги Данаилов 
          Когато освен добър учител, преподавателят е колоритна личност, симпатиите на учениците са 

още по-бурни и чистосърдечни. Такава личност беше Христо Ненов, най-яркият от всичките ми 

учители. Той имаше прякор, и то какъв, той беше Графа. Графа със своите дванадесет диоптъра, 

Графа, който почти не виждаше. Носеше вместо учителски бележник цяла тетрадка, на чиито 

страници с грамадни букви бяха написани номерата на учениците. Той сядаше на катедрата, 

изваждаше тетрадката, доближаваше я почти до очилата си и казваше с плътен глас: „Да излезе 

номер...  двадесет и-и-и...” Погледът му се спускаше отгоре надолу по листа. Всичко живо след 

двадесет и първи номер залягаше по чиновете. 

– ...и седми! – изгърмяваше най-сетне учителят. 

      Уличеният се измъкваше от чина си и тръгваше с усмивка към лобното си място, защото 

изпитът при Графа беше събитие. Учителят се надвесваше от катедрата и проточваше врат, за да 

види кой е въпросният номер. Познаваше го. 

– Петко, ти ли си бе, калпазанино! Я сега да видим какво си научил за основите. 

      Момчето, както трябваше да се очаква, нищо не беше научило нито за основите, нито за 

киселините. То започваше да тъпче пред черната дъска и ушите му сърцераздирателно се въртяха 

към класа. 

– Напиши формулите, де! 

     Петко допираше плахо тебешира до дъската. Със сетни усилия той изписваше натриевата 

основа. Графа приближаваше до дъската. 

– Тъй... Само тази ли знаеш? Я напиши калиева основа. 

Петко не можеше да напише нищо повече. Графа изчакваше и накрая не издържаше: 

– Пиши КОН бе, магаре такова! 

         За цял живот Петко запомняше формулата, сигурно тя е една от малкото, които още знае.   

         Ненов преподаваше химията по-особено. Извънредно слабото му зрение го караше да търси 

помощта на учениците си, когато захващаше новия урок. Ние пишехме на дъската новите 

съединения, реакциите, ние сами изпитвахме и определяхме свойствата им. Всички опити се 

извършваха от нас. Графа само се взираше в епруветките и колбите. Смееше се от все сърце заедно с 

целия клас, радваше се, когато опитът мине успешно. Преподаваше ли теория, той говореше 

увлечено, не преподаваше, а ПРОПОВЯДВАШЕ. Обичта му към предмета му беше дълбока, 

искрена, но и трагична. Всяка вечер до късно неговата жена му четеше на глас, без нея Графа би бил 

загубен. Той не можеше да се движи по тъмно, тя го чакаше и го повеждаше първо на разходка, 

после към дома. Когато беше заета, Христо Ненов караше някой от учениците си да го придружи.  

Това беше най-голямата чест за нас – да държиш учителя под ръка и да го водиш по улицата. 

        Графа имаше свои възпитателни похвати, напълно несъвместими с педагогическите схващания. 

Той никога не се оплакваше от лудите глави, не пишеше забележки, не настояваше за 

дисциплинарни наказания. Справяше се сам. Веднъж едно момче от първия чин подсказа на 

приятеля си. Графа го чу, извъртя се и цапардоса с опакото на дланта си... съседа му. 

– Олеле, не бях аз! – драматично се завайка удареният. 

– Ами кой бе, калпазанино? 

– Гошо беше. 

– Така ли... Е, нищо, другия път ти ще подскажеш, аз пък ще ударя него. 

        Справедливостта беше възнаградена. 

        Когато Христо Ненов се пенсионира, на един 24 май цялото училище се стече да го поздрави. 

Аз бях този, който влезе у тях, за да го изведе пред учениците. Навън тълпата скандираше името му. 

Заварих стария, вече почти сляп учител да плаче в стаята си. Вълнението му бе тъй силно, че той не 

можа да излезе навън. Неговите бивши ученици оставиха цветята пред вратата му. 

 

Непознати думи: 

лобно място – място, където се е изпълнявала  смъртната присъда; място, където някой е загинал      

 


