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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. 

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 с отворен 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 с отворен 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 текста и разгледайте картата, за да изпълните задачи от 1. до 3. включително. 
 

Област Бургас се намира в Югоизточна България и е най-

голяма по площ в нашата страна. На изток областта граничи 

с Черно море, на запад – с областите Сливен и Ямбол, на север 

– с областите Варна и Шумен, а на юг – с Турция. Главен град 

на областта е Бургас. 

     Област Бургас заема площ 7 748,1 кв.км и има население  

446 066 жители (15.03.2009 г.). Област Бургас е важен  

„Вход/Изход” на България. Около 74 % от годишния 

внос/износ минават предимно през Пристанище Бургас. 

Бургаска област обхваща изключително разнообразни 

природни дадености, ценни археологически богатства и 

културно-исторически паметници. Тя разполага с 

биоклиматични и балнеолечебни ресурси, горски ресурси, пясъчно-плажни ивици и дюни. Тук се 

намират 4 от природните резервати с международно значение – Узунбоджак, Силкосия, 

Ропотамо и Атанасовско езеро. Сред природните забележителности е заливът Алепу. За 

защитени местности са определени устието на р. Велека, езерото Вая и Пода, които са 

пунктове за наблюдение на птици. В областта се намират архитектурният резерват с. 

Бръшлян и фолклорният резерват – с. Българи. 

 Бургаският регион се характеризира и с богато културно-историческо наследство. През 

епохата на Античността тук се развиват 4 главни икономически, политически и културни 

центъра, разположени по крайбрежието – Месембрия (Несебър), Анхиало (Поморие), Дебелт и 

Аполония (Созопол). Хилядолетната човешка култура е оставила безценни архитектурни 

паметници: разкопки на антични градове, тракийски светилища и гробници, долмени, уникални 

паметници на културата – църкви и манастири. 

 Изключително богат е фолклорът на странджанския край с обреди и обичаи. В селата 

Българи, Бродилово и Кости се е съхранил езическият ритуал на нестинарките, молещи за 

опрощение, танцувайки върху огнена жарава с високо вдигната икона на светците Константин 

и Елена. 
 

1. Кое от твърденията е вярно според текста? 

а/  Област Бургас  на запад граничи с Черно море, на изток – с областите Сливен и Ямбол, на 

север – с областите Варна и Шумен, а на юг – с Турция. 

б/ В селата Българи, Бродилово и Бръшлян се е съхранил езическият ритуал на нестинарките, 

молещи за опрощение, танцувайки върху огнена жарава с високо вдигната икона на светците 

Константин и Елена. 

в/ През епохата на Античността в бургаския регион се развиват 4 главни икономически, 

политически и културни центъра, разположени по крайбрежието – Месембрия, Анхиало, Дебелт 

и Одесос. 

г/ В област Бургас се намират 4 от природните резервати с международно значение – 

Узунбоджак, Силкосия, Ропотамо и Атанасовско езеро. 
 

2. Запишете на бланката за отговори СЕДЕМ имена на географски обекти, които са 

написани на картата, но НЕ присъстват в текста. 
 

3. Как е осъществена връзката между първото и второто изречение в текста? 

а/ чрез членувано лексикално повторение; б/ чрез лично местоимение; 

в/ чрез синоними;     г/ чрез преобразуване на части на речта. 
 

4. В кой ред всички думи  са написани правилно? 

а/ племеник, поданник, рожденник;  в/ гонидба, сватба, зграда; 

б/ тротоар, репертоар, пунктуация;  г/ чесност, възстаник, словестно. 
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5 . При коя от двойките думи отношението е същото като при посочената двойка? 

наречие-обстоятелствено  пояснение 

а/ подлог-допълнение;     б/ лице-число; 

в/ глагол-сказуемо;      г/ име- местоимение . 
 

6. Коя от подчертаните думи е употребена неправилно в изречението? 

Подир първото късо смайване (А) и пробутване (Б) потерята даде един страшен залп(В) , 

последван от гороломен продължителен ехтеж(Г). 
 

7. Кои от изброените признаци характеризират вярно подчертания глагол  в изречението :    

Попаднаха в дълбока пещера, но не се изплашиха много. 

а/ 1 л.,ед.ч.мин.св.време, несамостойно сег.време, I спр.,деятелен залог,свършен вид; 

б/ 3 л.,мн.ч.,мин.несв.време, самостойно сег.време, II спр.,деятелен залог,несвършен вид; 

в/ 1 л.,мн.ч.,мин.несв.време, несамостойно сег.време, III спр.,деятелен залог,свършен вид; 

г/ 3 л.,мн.ч. мин.св.време, несамостойно сег.време, I спр.,деятелен залог,свършен вид. 
 

8. В кое от изреченията е  използвана глаголна форма в условно наклонение. 

а/ „ Нека носим йоще срама по челото / синила от бича, следи от теглото”; 

б/ „ Не си можал да въплътиш във теб / създаньята на творческата мисъл!”; 

в/  Бих ти предложил чаша горещ чай, за да се стоплиш.; 

г/ „Легнал край тлеещия огън  в малката колиба,  аз слушах вълшебните приказки на пастирите.” 
 

9. В кое изречение подчертаният глагол е от свършен вид? 

а/ Понякога пилетата на съседите се провираха през плета в нашия двор. 

б/ Майката соколица отпусна криле във висинето. 

в/ Какво се криеше наистина в грамадната фигура на тоя момък планина? 

г/ Баща му, опълченецът, хранеше фанатична вяра в руския двор. 
 

10. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено подложно? 

а/ Белите напираха с все сила, но играта им никак не вървеше. 

б/ Не бе трудно да зарине окопите и гробовете на загиналите. 

в/ Който е чувал голям тъпан, той от малкия не се бои. 

г/ Той съобщава на стопанина, че е донесъл за продан розово масло. 
 

11. Колко запетаи са пропуснати в изречението? 

Майката се завъртя около него и го изведе из усойната сянка на канарите в чистия 

въздух напоен с лъчи и нейните радостни викове се разлюляха като златни верижки закачени от 

връх на връх. 

а/ две запетаи; б/ три запетаи; в/ четири запетаи;  г/ пет запетаи. 
 

12. Какво по вид е подчиненото изречение в сложното смесено? 

Надвечер, когато светът се прибере, те ще впрегнат виторогите биволи и през стария 

мост ще потънат в тъмнината. 
 

13. Препишете текста, като поправите правописните и пунктуационни грешки, както и 

грешките при членуването. 

Библейския разказ за това, че човек е бил саздаден от глина преди няколко години получи 

неучаквано потвръждение. Оказа се че в най-обикновенната глина има основните елементи на 

биологичният живот. Извесният руски учен Владимир Вернадски, изучавайки глината открива 

във нея редица своиства които поткрепят древните митове за Сътворението. 
 

14. Кое от следните твърдения е вярно продължение на изречението „Стихотворенията 

„На прощаване” и „ Опълченците на Шипка” ….. 

а/ са оди;    

б/ разкриват вълненията на българската емиграция в Румъния; 

в/ изграждат образа на поробителите; г/ са създадени преди Освобождението. 
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15. Кой от следните епизоди може да се определи като завръзка в сюжета на разказа „Една 

българка”? 

а/ Разговорът на Илийца с турците.     б/ Първата среща на Илийца с бунтовника. 

в/ Диалогът на селянката с отец Евтимий.   г/ Борбата на Илийца за изтръгване на кола. 

16. Кои твърдения, посочени в отговорите, могат да се поставят на мястото на 

многоточията в изречението: 

Христо Ботев е роден в … и е убит близо до…  . 
 

а/ Сопот, връх Ботев ;   б/ Карлово, връх Шипка; 

в/ Враца, Калофер;    г/ Калофер, връх Вола. 
 

17.  Кой от следните стихове НЕ е от поемата”На прощаване”? 

а/ „Аз вече пушка нарамих….”;   б/ „ пътят е страшен, но славен”; 

в/ „ с една смърт юнашка и с една победа”;  г/ „ силно да любят и мразят”. 
 

18. С кое от следните твърдения НЕ може да бъде продължено изречението, отнасящо се за  

десета глава на повестта „Немили-недраги”? 

Преминаването на Македонски през замръзналия Дунав…. 
 

а/ разкрива физическата издръжливост, духовната сила и жертвоготовността на хъша. 

б/ е един от най-драматичните епизоди в повестта. 

в/ доказва, че хъшът е авантюрист, който рискува безразсъдно живота си. 

г/ подчертава, че Вазовият герой притежава чувство за отговорност и изпълнява възложената му 

задача. 
 

19. Какъв е смисълът на Алековото признание в пътеписа „ До Чикаго и назад”? 

„ Който може нека опише тази картина, който може, нека я фотографира, нека я 

нарисува!......Аз не мога!” 

а/ Пътеписецът не може да фотографира и да рисува. 

б/ Пътеписецът смята ,че няма талант. 

в/ Фотографиите и рисунките на Ниагарския водопад са по-красиви от природния феномен. 

г/ Ниагара е божествено красива и нейната неповторимост не може да се пресъздаде изцяло в 

рисунките и фотографиите. 

 

20. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за 

пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време. 

- Нищо не мога да ти дам - каза жената след малко, като го взе за просяк. 
 

21. Срещу буквата, с която е означено фразеологичното словосъчетание, на бланката за 

отговори отбележете цифрата, която посочва съответното значение. 

А) легна ми на сърце    1) правя решителна стъпка 

Б) пукам се откъм гърба   2) основно правило 

В) преминавам Рубикон   3) ядосвам се 

Г) крайъгълен камък    4) хареса ми 
 

22. Запишете вида на сказуемото в изречението. 

Жената беше седнала на най-отдалечената маса до прозореца. 
 

23. Какво художествено средство са подчертаните изрази? Запишете отговора с думи в 

бланката за отговори. 

 Език свещен на моите деди, 

        език на мъки, стонове вековни, 

 език на тая, дето ни роди 

      за радост не, за ядове отровни. 
 



7 клас 2014 

ХV състезание „Обичам те, българска реч!” – 13.04.2014 г. 5 

24. Срещу буквата, с която са означени думите на литературния герой, отбележете цифрата, 

която  посочва  името на самия герой. 
 

А)  „ Келепир има в тия работи. Хората пари натрупаха…” 
 

1) Бай Ганьо;  
  

Б)  „ Млади опълченци! Венчайте България с лаврови венци!” 
 

2)Странджата; 
 

В)  „ Ах, уредихме я…замръзнах!” 
 

3) генерал Столетов; 
 

Г) „ А като имаме свободата, имаме всичко.” 
 

4) Македонски. 
 

 

25 . Напишете с 2-3 изречения в бланката за отговори какво е внушението на откъса от 

повестта  „Немили-недраги”: „О, Българио, никога не си тъй мила, както кога сме вън от 

тебе! Никога не си ни тъй необходима, както когато те изгубим безнадеждно...!” 
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ 

Преразкажете подробно текста от името на Цветан. 
 

Празник без подарък 

Дончо Цончев 

В едно малко село край Плевен, в две съседни къщи, на един и същ ден се родиха момчета. Едното кръстиха 

Бойко, а другото – Цветан. Те започнаха да растат заедно и като махнем това, че Бойко беше рус, а Цветан – 

черноок, всичко им беше еднакво. 

Водата на река Осъм и небето над нея бяха най-хубавите неща в детството на момчетата, те бяха и най-

големите. Водата на Осъм се оглеждаше в тъмните очи на Цветан и свободното време той си прекарваше около 

нея. По-късно никой не се изненада, че стана хидроинженер. Бойко лежеше по гръб и сините му очи приличаха на 

две капки от небето. Той после стана военен летец. 

 Разбира се, през тези четиридесет години от деня, в който се бяха родили, минаха още много и много 

неща. Тази вечер, на срещата по случай рождения ден на двамата, те щяха да се разпитват отново за тях, да ги 

обсъждат до сутринта. И щяха да стигнат, разбира се, до вечния спор за ползата от професиите на двамата. 

Това си беше неизбежната тема. Впрочем „спор” не е най-подходящата дума, тъй като Цветан непрекъснато 

обвиняваше Бойко, че всъщност той само харчи най-скъпо гориво в небето и резултатът от всичко това са само 

белите прави линии на дима от самолета. Нищо полезно за хората. 

- Война сега няма. Няма и да има, да се надяваме. Ти ще се пенсионираш ей тъй, без нищо реално да си 

направил за някого. Това е истинското положение, брат. 

Цветан беше убедителен. Та той си беше и прав. Особено ако прибавим това, че в неговата практика имаше 

досега три язовира и една от най-големите хидроцентрали в България. 

Майорът мълчеше. Усмихваше се, понякога поклащаше глава и казваше: 

- Абе, то не се знае. 

Още от обед Бойко си спомняше всичко това, от време на време се усмихваше и предварително си подготвяше 

реплики за довечера. 

С мисъл за вечерта беше и Цветан, но при него нещата изведнъж се развиха неочаквано лошо. Главният 

водопровод на София се беше прекъснал и един джип тутакси го закара на мястото. Тоест на километър и нещо 

от склона, претърпял свличането, тъй като в точката на самата авария трудно би стигнало и магаре. 

„Хубав подарък за днес” – помисли Цветан, когато (след половинчасово катерене) се изправи над мястото. 

Хиляди тонове пръст, глина и раздробени скали бяха се свлекли. Загледан в бликащите води, той си представи как 

стоманените тръби са се скъсали.  

Нямаше какво да се направи – Цветан не се опита да излъже дори журналистите. Нямаше откъде да дойдат 

машини копачки, нямаше как да се докарат тръбите, бетонът, желязото. 

- Но ние оставаме без вода! – повтаряше младата, пълничка журналистка от вестник „Поглед”. – 

Половината София без вода, вие представяте ли си го това? 

- И аз съм от София, девойче. И аз имам нужда от вода, не бойте се. И съм си го представял много пъти, 

още на вашата възраст. 

Другите журналисти и специалисти оглеждаха почти отвесния скат, непристъпните зъбери наоколо и 

първите им информации създадоха паника. След час пристигнаха от телевизията, после от министерството. 

Късно следобед по козите пътеки около мястото на аварията имаше стотици хора. 

Паниката растеше. Безкрайните въпроси – както става обикновено – я увеличаваха. Младата журналистка не 

се отлъчваше от Цветан – искаше на всяка цена да разбере как все пак ще се оправят нещата и кога, тъй като 

мястото тука е „толкова ужасно”. 

- Мястото тук е прекрасно, моето момиче – каза Цветан. – Вижте каква великолепна природа. 

- О, да – каза момичето. – Но аз не виждам откъде ще може да дойде някаква помощ. Просто не виждам 

откъде! 

- От небето – каза Цветан с раздразнение. 

- Вие се и подигравате на всичкото отгоре! 

Журналистката от „Поглед” хвърли поглед към инженера, разколебана: дали да се разсърди, или да продължи 

по сипеите след него. В този момент се чу бръмченето, тя вдигна глава. 

Всички вдигнаха глави – тъй проследиха зеления хеликоптер, който се приближи, избра си място на една малка 

полянка и кацна. 

Няколко минути по-късно пратеничката на „Поглед” погледна синеокия майор, който се бе упътил ухилен към 

Цветан. 

- Честит ти рожден ден, наборе. 

- И на тебе. 

- Извинявай, но стана съвсем набързо и не ти нося подаръка. 

Двамата се плеснаха силно по раменете, а момичето помига и написа в бележника си: „Празник без подарък”. 

Фразата се хареса на младата журналистка. И това, че дойде хеликоптерът, много й хареса. Сега оставаше 

да разбере още някои подробности за двамата мъже и всичко щеше да бъде о`кей. 

И тя поривисто затича подире им, с учудваща за килограмите си лекота – направо през ужасната и 

великолепна природа. 


