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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. 

ІІ  клас 

 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 15 тестови задачи с избираем и свободен отговор. 

Последната задача е за създаване на текст, който трябва да напишете на отделен лист. 

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката. Работете върху теста. Той 

е 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 оградете буквата 

на избрания от вас отговор. 

 Например: 

 а/ 

б/ 

в/ 

 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/ 

 За всяка от задачите със свободен отговор в теста има редове. Използвайте ги, за да 

запишете своя отговор. 

 Ако след това прецените, че записаният 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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  Прочети текста и отговори на въпросите от 1. до 7.  

 

 Под ябълката в градината кротко стоеше дебелият посивял Снежен човек, примигваше и се 

мъчеше да изправи метлата си, но тя отново се килваше настрана. 

От клоните на ябълката ги зърна Веселият врабец, проскубан от зимните ветрове. 

- Не ви харесва Слънцето, а? Аз пък го обичам!  

Току-що надигнало се изпод бялата черга, с тънък глас от градината се обади Кокичето: 

- Слънцето ме събуди и разтвори венчето ми. То ще доведе жълтоокото ми братче – 

Минзухара, а после и малката ми сестричка, мила и весела Теменужка... Затова аз го обичам! 

Спорът се разпали.  

Тогава предложиха: 

- Да извикаме Сашко! Той е умно момче и ще разреши спора. 

Един слънчев лъч се промъкна в стаята и бутна Сашко по рамото: 

- Сашко, моля те, ела да решиш спора ни! 

- Само няма да се карате! Аз обичам всички ви! Не тъжете, мои зимни приятели. Бързо ще 

мине пролетта, лятото и есента. Тогава пак ще настъпи вашето снежно царство. А ние отново ще 

бъдем заедно – утеши ги Сашко. 

 

1. Кое е най-подходящото заглавие на текста? 

а/ Зимен ден;       б/ Пролет;         в/ Спорът. 

 

2. Какъв е текстът? 

а/ приказка;        б/ разказ;         в/ басня. 

 

3. Кой не харесва Слънцето? 

а/ веселият врабец;  б/ снежният човек;  в/ бялото кокиче. 

 

4. Какво направило Слънцето на кокичето? 

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

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

5. Какво предлага Сашко на своите приятели? 

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

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

6. Какво по цел на изказване е подчертаното изречение? 

 а/ съобщително;  б/ въпросително;  в/ друг вид. 
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7. Кои цветя ще събуди Слънцето? Запиши. 

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

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

 

8. Групирай думите според звуковия им състав:  

режисьор, ютия, пощаджия, Джулия, Дельо, люляк 

звуковете > буквите   звуковете = буквите   звуковете < буквите   

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

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

 

9. Подчертай словосъчетанията от прилагателно и съществително име и определи броя им. 

 

       Българска земя 

Опива ме твойто дихание,  

Обичана, родна земя, 

Високите сини балкани, 

Зелената ръж край дома. 

Опива ме младият вятър, 

Повял над нивя и лъки, 

Дълбокият глас на гората,  

Игривите твои реки. 

  Младен Исаев 

а/ 3 словосъчетания;  б/ 5 словосъчетания;  в/ 7 словосъчетания.  

 

10. В кое изречение НЯМА глагол? 

а/ Дойде дългоочакваната пролет.  б/ Изгря топло слънце.  в/ Какво прекрасно цвете! 

 

11. В кой ред съществителните имена НЯМАТ форма за множествено число? 

а/ рожба, смях, табло;  б/ мрежа, обуща, очила;  в/ въздух, грис, смет. 

 

12. Подреди правилно разместените букви, за да се получат думи. Ще получиш имената на 

зеленчуци. Запиши ги. 

       а/ вомкор;               б/ джалнатпа;    в/ цавикратас. 

.....................................   ..................................................  ............................................ 
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13. Буквата на кой гласен звук трябва да впишете, за да получите четири думи по посока на 

стрелката?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получените думи са: 

а/ съществителни имена;  б/ прилагателни имена;  в/ глаголи. 

 

14. Под всяка буква в празното квадратче запиши буквата, която стои след тази буква в 

азбуката. Ако работиш вярно, ще прочетеш българска пословица. Запиши я на празния ред. 

Г Д А Д К  Р М Ю В  В Н К Ю Л  Ф К Ю А  

          ,           

 

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

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

 

15.Подреди думите в изречения, като следваш пътечките: 

 

 

 

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

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

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

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

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

В 

С 
С 

А 

Е 

А 
А 

М р 

т р 

ж 

м 
Н 

Д 

 



2 клас 2017 

ХVІІІ състезание „Обичам те, българска реч!” 

 
5 

 

    

16. Прочетете гатанката и напишете отговора й. 

 Кой е тоз, що цялата година чука из гората, 

 и в овощната градина чисти дървесата? 

    Що е то? ............................................... 

 

Съставете кратка приказка, като за заглавие използвате отговора й. Помогнете си с 

дадените думи и словосъчетания. 

старо дърво, в двора, посърна, пожълтяха, червеи, под кората, моли за помощ,  

птици, посещават, разговарят, всеки ден, по-добре, щастливо, благодарно, приятели 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


