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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. 

ІV 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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  Прочети внимателно текста и отговорете на въпросите от 1 до 13 включително. 

Легенда за Баба Вида 

Преди време е имало двама братя и две сестри: Гъмзо, Коста, Кула и Вида. Те не 

могли да живеят заедно, защото постоянно се карали. Един ден след дълъг разговор, 

решили да се разделят и всеки от тях да си създаде по един град. Най-старият брат, 

Гъмзо, построил Гъмзиград, Коста – Костолец, Кула – град Кула, а Вида, която била най-

малката, но най-досетливата и хитра, направила града Видин. Така били създадени тези 

градове – крепости, в които се заселили много хора от околността. 

Сестрите Кула и Вида били много по-умни и хитри от братята си и затова в 

техните градове непрекъснато прииждали нови заселници, особено във Видин, и тези 

селища станали големи и с много жители. Като се разчуло, че турците наближават града, 

Вида събрала хората си и им заръчала да изградят на най-личното място в града кули, в 

които да се скрие населението. И се запретнали всички: работили ден и нощ и съградили 

кулите, които и днес носят името "Бабини Видини кули". 

Когато турците завладели Видин, там властвал Саид Ашар паша. Един ден като се 

разхождал в околността, той харесал ъгъла, който се затваря между реките Тимок и 

Нишава - местността, където сега е разположен град Зайчар, и решил да направи чифлик. 

Мястото било много красиво, земята плодородна, водата - в изобилие. Пашата веднага 

почнал да изпълнява желанието си и в скоро време там изникнали конаци, воденици, лозя и 

градини. Отначало пашовите земи били обработвани от селяните от съседните селца, ала 

Саид Ашар не се задоволявал само от тяхната работа. Искал да натрупа големи 

богатства и да живее на широка нога. Затова той преселил по тези места колибари от 

около трийсетина тетевенски села. Наредил им да обработват чифлика и им опростил 

всички повинности към държавата.   

От тези заселници населението лека-полека се увеличавало. Дошли да живеят хора 

и от други села на Видинската област. Този чифлик и хората, които го работели, 

образували голямо селище, наречено на името на Саид Ашар, но в устата на хората то се 

променило на Зайчар. 

Братята гледали повече живота си и не се грижели за друго. Гъмзо обичал много 

лозята - засадил цялото землище с лозя и правел прочуто вино, което и досега е известно - 

"Гъмза". Край него се заселили само хора, които обичали лозята и се грижели да опазят 

доброто име на виното. Коста се занимавал със земеделие, което непрекъснато линеело. 

Жителите били трудолюбиви, но не могли да забогатеят. 
 

1. Как се е казвала най-малката сестра в семейството? 

а/ Коста;                              б/ Кула;                                   в/ Вида. 
 

2. Запиши на свободния ред в бланката имената на градовете, които са създали. 
 

3. Защо в градовете на Вида и Кула прииждали повече заселници? Запиши на 

свободния ред в бланката. 
 

4. Името на град Зайчар идва от името на  неговия създател: 

а/ Саид Арчар;                      б/ Саид Ашар;                в/ Саид Омар. 
        

5. Между кои реки е построил своя чифлик турският паша? Запиши на свободния ред. 
 

6. Защо Саид Ашар е преселил по тези места и други хора? Запиши на свободния ред в 

бланката. 
 

7. На кой член от семейството носи името известното и досега вино в България? 

а/ Кула;                            б/ Коста;                         в/ Гъмзо. 

http://legendite.blogspot.com/2009/08/blog-post_31.html
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8. От оцветения текст запишете в бланката едно просто изречение. 
 

9. Запиши едно лично местоимение от оцветения текст в бланката. 
 

10. От оцветения текст запиши поне две степенувани прилагателни имена на 

свободния ред в бланката. 
 

11. Запиши  в бланката поне едно числително име от оцветения текст и определи 

неговия вид. 
  
12. Коя дума е синоним на думата досетлива от текста? 

а/ постоянна;                     б/ съобразителна;                          в/ услужлива. 
 

13. Какви са помежду си думите от текста град и градове?  

а/ сродни;                                   б/ синоними;                     в/ форми на думата. 
   
14. В кой ред всички думи са сложни?  

а/ благодарност, недоразумение, помощник-капитан; 

б/ небесносини, помощник-готвач, неблагонадежден; 

в/ средновековен, агресивен, сърдечен. 
 

15. В кое изречение не е допусната грешка при членуването? 

а/ Младоста без любов, е като пролета без цвете. 

б/ Отидох да посрещна госта, тъй като началникът ми внезапно се разболя. 

в/ Малкия принц най-после намерил пътя към домът  си. 
 

 16. От какво произведение е откъсът? 

     Пегас и Персей, синът на Зевс, станали приятели. Веднъж докато яздели над 

Средиземно море зърнали  красива девойка, завързана за скала и водна змия, искаща да 

изяде момичето. 

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

17. Какъв е изразът? 

От дъжд на вятър. 

а/ пословица;                               б/ поговорка;                       в/ гатанка. 
 

18. Какво изразно средство съдържа строфата? 

Лятото като мъничка сълзица 

отрони се във утрото студено 

и сякаш е крило на златна птица, 

изпърха то и падна уморено.  

а/ олицетворение;                     б/ сравнение;                  в/ олицетворение и сравнение. 
 

19. Кой е авторът на книгата  „Емил от Льонеберя“ ? 

а/ Джани Родари;                     б/ Марк Твен;                 в/ Астрид Линдгрен. 
 

20.   За какъв човек се отнася пословицата? 

Ако оставиш зад себе си, ще намериш пред себе си. 

а/ щедър човек;              б/ свидлив човек;                        в/ беден човек. 
 

21. Съчинение по даден край. 

Спомен с дъх на пролет  

... 

След няколко дни взех снимките от фотографа. Разгледах ги с интерес. Те бяха 

чудесни. Спомних си всеки ден и час, прекарани в планината. 

Отново се почувствах щастлива.  


