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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. 

І  клас 

Мили първокласници,  

внимателно четете,  

правилните отговори в текста намерете:   

 

        Тая пролет градинката си прекопах. Не насадих в нея никакъв  

зеленчук. 

     От един вълшебник взех семена. Нощем ги посях на луна. Поливах 

ги всеки ден със сироп. В една леха избуяха сладкиш до сладкиш. 

Втора леха роди  шоколади. От третата леха мога да ти изпратя в 

колет  сладък  сладолед. 
                                                                           /адаптиран текст по Радой Кирков/ 

 

1. Кое е заглавието на текста. Огради верния отговор: 

 

 

 

 

2.Колко на брой са изреченията в текста? Огради верния отговор. 

      а) 3                                    б) 5                                      в) 8 

 

Вълшебникът Градина Вълшебната 

градина 
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3. Колко думи има в третото изречение на текста? Огради верния отговор.     

      а) 8                                   б) 5                                       в) 3     

4.  Какво взел малкият градинар от вълшебника?  Запиши:    

………………………………………………………………………………………… 

5.  С какво  полива малкият градинар семената  всеки ден? Запиши: 

  …………………………………………………………………………………………. 

6.  Какво е родила втората леха? Огради . 

а)                    б)              в)  

 

7.  Отдели думите в изречението. Запиши го. 

китнапролетедошла 

  …………………………………………………………………………………………. 

    

       8.  Раздели на срички  думите на малкият градинар.   Запиши броя им:  

 

ПРЕКОПАХ - .................................................       БРОЙ СРИЧКИ:    

НАСАДИХ   - ….............................................. БРОЙ СРИЧКИ:  

ВЗЕХ             - ….............................................. БРОЙ СРИЧКИ: 

ПОСЯХ        - ….............................................. БРОЙ СРИЧКИ: 
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9. Подреди думите в изречение и го запиши: 

              цветята на децата са земята  

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

10. Реши РЕБУСА като отнемаш толкова букви от думите на картинките, 

колкото са запетаите пред или след тях и ще получиш името на  известен 

български писател: 

 

,,       ,, ,        ,,     ,,, 
 

,       ,, ,      ,,,,,          ,,, 

              

Запиши името му:   

   

………………………………………………………………................................   
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11.  Свържи героите от картинките със заглавията на приказките: 

   а)                                                б)                                           в)  

 

 

         1.                     2.                   3.  

12. Отдели първата сричка на всяка дума. Свържи ги  и ще получиш 

изречение. Запиши го. Ръководи се от схемата: 

орех     биберон      чам       телевизор      бълбука     гарван     скара      реч 

_____________     __ ,  ___________________   ______  ! 

……………………………………………………………… 

13. Подреди правилно разместените букви, за да получиш думи.  Ще се 

получат имена на пролетни цветя. 

      а) кяркуку                          б) ликаги                       в) ментежука                

–––––––––––––––              ––––––––––––––                      ––––––––––––               

14. Помисли и отговори! При правилен отговор ще получиш името на 

животно, което се събужда от зимен сън. Запиши отговора  на реда:  

Носи дреха чудновата, 

боцкаща като иглата. 

В нея на кълбо се свива 

тази животинка дива, 

ала умното дете 

няма да го убоде. 

 

…………………………………………………...............…………………………. 

Котаракът 

в чизми 
Пинокио Малката 

русалка 



1 клас 2017 

5 
ХVІІІ състезание „Обичам те, българска реч!” 

 

15. На мястото на многоточията избери подходяща дума от колонките и 

допълни изреченията :   

Навън е …………….. утро.     ………………. Зайо се 

събуди. Зарадва се на …………... слънчице. Скочи  

………………. от леглото. Изтича в банята. Изми лицето 

и ………….. си зъбки. Грабна едно ………………… 

морковче. Изхвръкна навън. 

Беше ден само за…………….. игри.  

 

свежо                       малкият                        белите 

слънчево                  здравите                        топлото 

бързо                       вкусно                           весели 

измито   хрупкаво   засмяното 

 

 

 


