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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС  
 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

ПОД ЕГИДАТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ  - БУРГАС 
 

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

 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 

Бургас, 28.03.2015 г. 

ІІ  клас 
 

 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 20 тестови задачи с избираем или свободен отговор. 

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 върху теста, който ще бъде 

оценен с точки. 

 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 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. до 10. включително. 

      Веднъж магарето на един селянин паднало в пресъхнал кладенец. Животното 

часове наред издавало жалостиви звуци. Най-накрая селянинът решил, че магарето е 

вече много старо, а кладенецът и без това трябвало да бъде затрупан. Той извикал 

съседите си да му помогнат да затрупа кладенеца. Всички дружно грабнали лопати и 

се заели да хвърлят пръст в кладенеца. 

     Магарето веднага разбрало накъде вървят нещата и започнало да реве 

оглушително. После за всеобщо учудване притихнало. След като хвърлили няколко 

лопати пръст, селянинът решил да погледне и да провери какво се е случило. Бил 

изумен от това, което видял. Всяка лопата пръст, падаща върху гърба му, магарето 

я изтръсквало и стъпвало върху същата пръст. 

    Докато съседите на селянина продължавали да хвърлят пръст в кладенеца, всеки 

път животното се отърсвало и стъпвало върху насипаната пръст. Много скоро 

всички се изненадали, защото видели как магарето се показало над кладенеца, 

прескочило горния му край и с всички сили се понесло напред. 

 

 

1. Кое е най-подходящото заглавие за текста? 

а/ Кладенецът;              

б/  Лошите селяни;         

в/  Умното магаре.  
 

2. Какъв е текстът? 

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

3. Какъв бил кладенецът, в който паднало старото магаре? 

а/ много дълбок;        б/  пресъхнал;                  в/  много плитък. 
 

4. Кой се притекъл на помощ на селянина? 

а/  всички млади хора от селото;        

б/  мъжете, които имали магарета;             

в/ съседите. 
 

5. Защо в началото магарето ревяло оглушително? 

а/ Радвало се, че са се събрали много хора. 

б/ Викало за помощ другите магарета. 

в/ Защото го било страх. 
 

6. Как се спасило магарето? 

а/ От силните и оглушителни ревове селяните се уплашили и избягали. 

б/ Като стояло непрекъснато с клюмнали уши, притихнало, без да прави нищо. 

в/ Изтръсквало пръстта, която падала върху гърба му, и стъпвало върху нея. 
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7. Посочи причината, поради която стопанинът на магарето решил да го 

остави в кладенеца. Запишете отговора си на свободния ред. 

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

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

8. Словосъчетанието ,,жалостиви звуци” се състои от: 

а/  две прилагателни имена; 

б/ прилагателно и съществително; 

в/ глагол и прилагателно име. 
 

9. Коя дума НЕ може да замести ,,жалостиви” в словосъчетанието 

,,жалостиви звуци”? 

а/ милостиви;           б/ жални;                     в/ постоянни. 
 

10.  Какви изречения по цел на изказване са употребени в текста? 

а/ само съобщителни изречения; 

б/ съобщителни и въпросителни изречения; 

в/ съобщителни, възклицателни и въпросителни изречения. 
 

11.  Подчертаните думи в текста са: 

а/ същ.име, ж.р.,ед.ч. ;                б/ прил.име, ж.р.,мн.ч. ;       в/ същ.име, м.р.,мн.ч. 
 

12.  Кой е авторът на следните стихове: 

Родна реч, омайна, сладка, 

Що звучи навред край мен;  а/  Дора Габе; 

реч на мама и на татка, 

реч, що мълвим всеки ден.  б/  Ран Босилек; 
 

Тя звънти, когато пея,    в/  Елин Пелин. 

в радостни игри ехти;    

вечер приказки на нея 

баба тихо ми реди... 
                                       

13.  На кой ред всички глаголи са написани вярно? 

а/  четът, ходиме, летят; 

б/  вървят, играем, мълчат; 

в/  плетът, пишат, говориме. 
 

14.  На кой ред думите са разделени правилно на части за пренасяне? 

а/  топ-ка ,  ки-та-ра,  ябъл-ка; 

б/  у-чеб-ник,  син-джир, ю-ти-я; 

в/ кръст-овище,  игр-ище, люл-ка.  
 

15.  Колко са грешките в изречението?   

Заичето  Скоклйо и  Ешко  бежко  се срешнали на  горската  патечка. 

а/  5;                                 б/ 6;                        в/ 7. 
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16.  Прочетете текста и запишете пропуснатата дума. 

С осем крака  Тъй като 

и с мустак.   е кривокрак, 

Морски е,   сещате се,  

но не моряк.  че е ............................. 
 

17.  Подчертайте епитетите в строфата и ги запишете на свободния ред. 

                     Аз  съм  българче  и  расна 

                     в  дни  велики,  в  славно  време, 

                    син  съм  на  земя  прекрасна, 

                     син  съм  на  юнашко  племе. 
 
 

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

18.  От каква творба е начало изречението: „Живял някога прочут мъдрец.”? 

а/ разказ;  б/ народна песен;   в/ народна приказка. 

 

19.  Кое изречение е скрито в редицата от букви?  Запиши го. 

                       книгатаепрозорецкъмсвета 

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

20.  В кое изречение препинателният знак е поставен правилно? 

а/ Пролетните птички долетяха ли от юг! 

б/ Ах, колко е красива пролетта?  

в/ Щъркелите и лястовичките долетяха от юг. 

                   

21.  Разгледай внимателно картинките! Към всяка картинка състави текст: за 

детето и щурчето; за тревожния детски сън; за пуснатото на свобода щурче. 

Постави заглавие. 

 

                     

 

 

 
 

 

 

Използвай следните опорни думи: 

безпомощно щурче, отчаяно дете, нещастно, свободно, несправедливо, 

неразумно, неспокоен сън, разтревожено от постъпката, потиснато, 

натъжено, добро дело, слънчев ден, щастливо от постъпката, удовлетворено, 

доволно 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ – 2 КЛАС 

 

1. в/ - 0,5 т. 

2. а/ - 0,5 т. 

3. б/ - 1 т. 

4. в/ - 1 т. 

5. в/ - 1 т. 

6. в/ - 1 т. 

7. - 2 т. Селянинът решил, че магарето е много старо, а кладенецът и без това трябвало да бъде 

затрупан. 

8. б/ - 0,5 т. 

9. в/ - 0,5 т. 

10. а/ - 1 т. 

11.  - 1 т. Звуци, часове, съседи, същ.име м.р. мн.ч. (отговор в/) 

12. б/ - 2 т. Ран Босилек 

13. б/ - 2 т. 

14. а/ - 0,5 т. 

15. б/ (6 грешки) – 2 т. 

16.  - 0,5 т. рак 

17.  - 1 т. велики, славно, прекрасно, юнашко 

18. в/ - 0,5 т. 

19.  - 1 т. Книгата е прозорец към света. 

20. в/ - 0,5 т. 

Творческа задача – 10 т. 

 

 

 

Общо: 30 точки 

 

 


