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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

ПОД ЕГИДАТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ  - БУРГАС 
 

ХV състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас 

 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 

 

Бургас, 13.04.2014 г. 

ІІІ  клас 

 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 20 тестови задачи с избираем или свободен отговор, който 

трябва да напишете на определеното място в бланката. Последната задача е за създаване на 

текст, който трябва да напишете на отделен лист. Тя ви носи 10 точки. 

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в бланката за отговори. 

Можете да работите и върху теста, но напомняме, че бланката за отговори е официалният 

документ, който ще се оценява. Поради това е задължително верните според Вас отговори 

да отбелязвате внимателно в бланката 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 с отворен отговор в бланката 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 отговорете на въпросите от  1. до10.  

Хитър Петър ням  

                Хитър Петър надянал на гръб товар дърва и отишъл в града да ги продава. Дървата 

били дълги, затова Петър викал: 

- Хей, хора пазете се! Дайте път да мина! 

Един надут чорбаджия видял дърваря и чул предупреждението, но не се отбил от 

пътя. Дървата закачили дрехата му и я скъсали.Разгневеният богаташ заблъскал Петър и го 

завел в съда. 

- Ей, байно, какво ще кажеш за свое оправдание? – запитал съдията. 

Хитър Петър поглеждал ту към чорбаджията, ту към съдията и дума не обелвал. 

Съдията повторил и потретил въпроса, но Петър все мълчал. 

- Защо си ми довел този ням човек? – ядосал се съдията. 

- Преструва се! По улицата викаше с цяло гърло:”Пазете се! Дайте ми път!” 
 

1. Кои са героите в текста? 

               а/ Хитър, Петър, чорбаджията; 

               б/ съдията, чорбаджията, Хитър Петър; 

               в/ чорбаджията, байно, Хитър Петър. 
 

2. Къде завел чорбаджията Хитър Петър? 

                а/ в града;             б/ в съда;                 в/ за дърва. 
 

3. Подходящ синоним на глагола викал  в текста е : 

               а/ крещял;               б/ предупреждавал;               в/ заканвал се. 
 

4. Какъв е смисълът на израза „дума не обелвал” според текста? 

               а/ мълчал упорито;               б/ гледал присмехулно;               в/ обелвал нещо. 
 

5. Посочете противоположната  дума на думата разгневеният? 

               а/ сърдитият;               б/ усмихнатият;               в/ спокойният. 
 

6. Кое твърдение  е вярно според текста? 

               а/ Петър е глупав.               б/ Петър е ням.               в/ Петър е съобразителен. 
 

7. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

               а/ Чорбаджията е надменен. 

               б/ Чорбаджията е по-глупав от Петър. 

               в/ Чорбаджията е справедлив. 
 

8. Съдията според вас осъжда ли Петър? Запишете на свободния ред в бланката вашия 

отговор. 
 

9. Какъв е според текста съдията? 

               а/ мъчалив;               б/ разгневен;               в/ ядосан. 
 

10. Изречението „Защо си ми довел този ням човек?” е : 

               а/ съобщително;               б/възклицателно;               в/ въпросително. 
 

11. Отделете изреченията в текста. Определете броя им, поставете необходимите знаци и 

ги запишете правилно на свободните редове в бланката. 

             а/ 3;            б/ 4;          в/ 5. 

защо ли не почва лятната ваканция ах, как само я очаквам ще ходя на море а после на планина 

моля те, лято, идвай 
 

12. Прочетете текста: 

Изгря топло пролетно слънце. Скоро ще дойдат веселите птички. Ще цъфнат красивите 

цветя. 
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 Извадете поне две словосъчетания от съществително и прилагателно име. 

Определете  род и число. 

 Извадете два глагола. Определете лице, число и време. 

Запишете ги на свободния ред в бланката за отговори. 
 

13.  В кой ред всички съществителни имена са сродни? 

               а/ летец, летуване, лято; 

               б/ писмо, писател, писалка; 

               в/ водач, пътеводител, ръководител. 
 

14.  Посочете колко са глаголите в стиха: 

В училищния слънчев двор   а/ три; 

растат липи, тополи, бор.   б/ четири; 

Треви и храсти зеленеят,   в/ пет. 

лехички със цветя пъстреят. 

Тук всяко стръкче, всеки лист  

разнасят въздух свеж и чист. 
 

15.  В кое изречение глаголът НЕ е в преносно значение? 

               а/ Момчетата гледаха с интерес забързаната река. 

               б/ Бедността се стовари върху нещастното семейство. 

               в/ Пролетта измете небето и прогони мрачните облаци. 
 

16.  В кой ред откриваме форми на спомагателния глагол „съм”? 

               а/ Утре времето ще е слънчево. 

               б/ Колко топло време? 

               в/ Няма ли да завали? 
 

17.  В кой ред значението на думите зависи от ударението? 

               а/ луна, земя, небе;                б/ поза, боза, ваза;                 в/ вълна, пара, кален. 
 

18.  В кое изречение „ти” НЕ е лично местоимение? 

                а/ Сестра ти в къщи ли е? 

                б/ Ти ли си, мале, тъй жално пела? 

                в/ Ти вече имаш кученце? 
 

19.  В кое изречение НЕПРАВИЛНО е степенувано прилагателното име? 

               а/ Конят е по-бърз от магарето. 

               б/ Колата летеше по-гладкия асфалт. 

               в/ Слонът е по-тежък от тигъра. 
 

20. Тази гатанка е продиктувана на ученици от ІІІ клас. Ето как я е написал един от тях. 

Има ли правописни грешки? Поправете ги. 
 

 Наврет съм по света прочут, 

 че имам нраф – ужасно люд. 

 Е, вярно е, че ставам лож,  
 когато ме накълцат с нош. 

 От мен тогава ще заплаче 

 и най-голямото юначе.  
 Но ти не гледай моя нраф. 

 Похапвай ме – да бъдеш здраф. 

   Що е то? 

 

 Колко са правописните грешки? 

 а/ 5;   б/ 6;  в/ 7. 
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21. Съчиняване на приказка. 

Любопитното мишле 
 

В приказките се случват невероятни неща. Героите в тях отиват, където поискат, 

изпълняват на пръв поглед неизпълними желания. Животни, реки, дървета … говорят 

и мислят като хора! Потънем ли в приказките, ние забравяме всичко. Чудесно е, нали? 

Можеш ли да съчиниш една малка приказка? 

Приказка за любопитното мишле, което решило да тръгне на пътешествие. 

Приготвило си храница, заключило си къщичката и поело към приключения. 

Ти знаеш само кой е главният герой. Знаеш, че е любопитен, нищо друго. Не знаеш 

какви са неговите действия, къде отива, с кого се среща. 

Ти ще измислиш всичко това! Започвай! 

   

 

 


