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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС  
 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 
 

ПОД ЕГИДАТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ  - БУРГАС 
 

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

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 
Бургас,28.03.2015 г. 

VІ клас 

 

 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 20 езикови и 10 литературни задачи. Последната задача е за 

създаване на текст, който трябва да напишете на отделен лист. 

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката върху теста - 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 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 теста 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 5. 

        Господин Кореандер поклати глава: 

- Всяка истинска приказка е приказка без край. – Той обходи с поглед многото книги, които се 

намираха по стените чак до тавана, посочи към тях с дръжката на лулата си и продължи: - 

Има много врати към Фантазия, момчето ми. Не по-малко са вълшебните книги. Доста хора 

така и не узнават нищо за тях. Така че важното е кой ще вземе в ръце една такава книга. 

- Тогава приказката без край е различна за всеки човек? 

- Точно това искам да ти кажа – добави господин Кореандер, - освен това човек може да отиде 

във Фантазия и да се върне не само с книгите. Има и други пътища. Има време да ги научиш. 

- Искате да кажете – попита Бастиян, изпълнен с надежда, - че аз все пак ще видя Месечка още 

веднъж, но нали всеки я среща само един път? 

      Господин Кореандер се наведе напред и рече: 

- Момчето ми, чуй нещо от един стар, опитен странник из Фантазия! Това е тайна, която там 

никой не знае. Ако помислиш малко, ще разбреш защо е така. Вярно, при Месечка не можеш да 

отидеш втори път...но само докато е Месечка. Дадеш ли й ново име, ще я видиш отново. 

Колкото и често да се повтаря това, все ще ти се струва, че е за пръв и единствен път. 

                                                                                          Михаел Енде 

 

1. От кое изучено произведение е текстът? 

а/ „Щастливият принц”;                                          б/ „Малкият принц”; 

в/ „Принцът и просякът”;                                        г/ „Приказка без край”. 

 

2. Коя е темата на текста? 

а/ Всяка истинска приказка е приказка без край. 

б/ В страната Фантазия не можеш да попаднеш втори път. 

в/ Има и други пътища човек да попадне във Фантазия. 

г/ Приказката без край е различна за всеки човек. 

 

3. Как е осъществена връзката между двете подчертани изречения от текста? 

а/ повторение;                                                          б/ лично местоимение;  

в/ контекстов синоним;                                           г/ показателно местоимение. 

 

4. Каква служба изпълнява обръщението в изречението? 

    Има много врати към Фантазия, момчето ми. 

а/ вметнат израз;       б/ обособена част;       в/ подлог;        г/ допълнение. 

 

5. Какво е по състав изречението? 

    Освен това човек може да отиде във Фантазия и да се върне не само с книгите.  

а/ просто разширено;                                                   б/ сложно съставно; 

в/ сложно съчинено;                                                    г/ сложно смесено. 

 

6. В кой ред има грешка при правописа на отрицателната частица? 

а/ непризнат, незасят, неизпят;                      б/ непишещ, невиждащ, нечуващ; 

в/ невидян, неизказан, невиждан;                  г/ неминавайки, недочувайки, недоразбирайки. 

 

7. Каква синтактична служба изпълнява обобщителното местоимение в изречението? 

    Казах в началото, че всеки на тоя свят се е появил различно. 

а/ допълнение;       б/ определение;      в/ подлог;        г/ приложение. 
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8. Колко и какви обособени части са употребени в изречението? 
 

    Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия си живот и бе сполучил да удвои и утрои 

имотите, останали от баща му. 

а/ едно обособено определение;   

б/ две обособени определения; 

в/ едно обособено определение и едно обособено обстоятелствено пояснение;  

г/ две обособени обстоятелствени пояснения. 

 

При коя от двойките думи отношението е същото както при посочената двойка? /Общо 

условие за задачи /9 и 10/    

9. радостен – щастлив 

а/ подреден – разпилян;                                                б/ внимателен – съсредоточен;  

в/ учител – директор;                                                     г/ глагол – сказуемо. 

 

10. глава – роман 

а/ левове – банкноти;                                                     б/ строфа – стихотворение; 

в/ мелодия – музика;                                                      г/ разказ – повест.  

 

11. В кое време е глаголната форма в изречението?  
 

      Под неговата света сянка бяха отраснали няколко поколения. 

а/ минало неопределено време;                                    б/ минало предварително време; 

в/ минало свършено време;                                           г/ бъдеще време в миналото. 

 

12. Кое изречение е безглаголно? 

а/ Валеше като из ведро. 

б/ Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. 

в/ Ти целият скован от злоба си, о шумен и разблуден град! 

г/ Вътре тъмно, тясно, ни прозорец, ни врата. 

 

13. В коя от подчертаните думи е допусната грешка?  

Гигантска /А/ кула може да улесни /Б/ значително изследването /В/ на горните слоеве на 

атмосверата/Г/. 

                           

14. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан текст? 

 

      /1/ С постоянните си, неочаквани и необикновени въпроси той не даваше мира на по- 

голямата си сестра Жилберта и на баща си. /2/ През 1631 година чиновникът от съседното 

ведомство в Клермон – Феран Етиен Паскал предаде своята наследствена служба и се пресели с 

трите си деца на север, в Париж. /3/ Слабичкото, болнаво момче учудваше близките си с 

необикновения за неговата възраст ум. /4/ Откакто почина жена му Антоанета, той се отдаде 

изцяло на възпитанието на децата, особено на малкия Блез. 

 

а/ 2,4,3,1;                 б/ 3,2,4,1;                   в/ 4,1,3,2;                 г/ 1,3,2,4. 

 

15. Кой от изразите означава никога? 

 а/ от дъжд на вятър;    б/ на куково лято;  в/ от трън, та на глог;        г/ пет за четири. 
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16. Попълнете таблицата, като срещу всяко сложно съчинено изречение запишете какъв е 

видът му. 

 

Сложно съчинено изречение Вид сложно съчинено изречение 

1. Ще дойда, но ще закъснея.  

 

2. Тръгнах късно и пристигнах последна.  

 

3. Станах рано, взех такси, но пак закъснях.  

 

4. Ту ми звъняха, ту ми пишеха съобщения.  

 

 

17. Какво е по състав изречението? 
 

      Над полето легна мрак, само небето светеше, обсипано с трептящи звезди. 
 

а/ просто разширено;       б/ сложно съставно;        в/ сложно съчинено;         г/ сложно смесено. 

 

18. Коя дума в изречението е употребена неуместно? Редактирайте я. Новото изречение 

запишете на посоченото за целта място. 

      Непочтеният човек преписва на другите склонността да се лъже. 

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

19. В кои позиции трябва да се поставят запетаи в изречението? 
 

       Бързайки нагоре по стълбите /1/ той не пропусна да забележи непознатия /2/ въпреки /3/ че 

го мярна само за миг /4/ но нищо не беше в състояние да го отклони от набелязаната цел. 
 

а/ 1,2 и 3;           б/ 1,2 и 4;          в/ 3 и 4;            г/ 1,2,3 и 4. 

 

20. В кой ред НЕ е допусната граматична грешка? 
 

а/ Мене ми казаха, че няма да имаме час.              б/ Поръчах й да купи хляб, месо и мляко. 

в/ Аз ми се струва, че ще закъснея малко.             в/ Той се интересува само от него си. 

 

21. Кое твърдение за Малкия принц е вярно? 
 

а/ Стреми се да има материални богатства и власт. 

б/ Иска да завладее нови земи и да бъде техен господар. 

в/ Проявява недоверие към тези, с които се среща. 

г/ Цени приятелството и търси близост и взаимност. 

 

22. В коя от посочените творби е водеща темата за силата на изкуството? 

а/ „Славеят на китайския император”;                         б/ „Къде си, вярна ти любов народна”; 

в/ „Вятър ечи, Балкан стене”;                                        г/ „Принцът и просякът”. 

 

23. Кое твърдение е вярно? 

а/ Романът е голям по обем епически вид.                  б/ Разказът е обемен лирически вид. 

в/ В романа обикновено има един главен герой.        г/ В разказа има множество главни герои. 

 

24. Какви художествени средства има в изречението от „Косачи”? 
 

      Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. 
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а/ епитети и метафори;                                                б/ епитети и хипербола; 

в/ сравнение и хипербола;                                           г/ олицетворение и повторение. 

 

25. Попълнете таблицата, като срещу всяко заглавие на художествената творба запишете 

името на автора й. 

 

Художествена творба Автор 

1. „Принцът и просякът”  

2. „Малкият принц”  

3. „Щастливият принц”  

4. „Приказка без край”  

 

 26. Кое твърдение е вярно за „Автобиография” от Бранислав Нушич? 

а/ Много от описаните ситуации пораждат напрежение и тревога. 

б/ Изразен е остър упрек към образователната система. 

в/ Учебният процес е представен в комична светлина. 

г/ Разказвачът си спомня с болка за отминалото време. 

 

27. В кой ред са свързани правилно заглавието на литературния текст и жанрът на 

творбата? 

а/ „Вятър ечи, Балкан стене” – разказ;                 б/ „История славянобългарска” – роман; 

в/ „Автобиография” – повест;                               г/ „Хайдути” – поема. 

 

28. На кой герой принадлежат следните думи? 

      Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите. 

а/ Щастливият принц;                                            б/ Малкият принц; 

в/ принц Едуард Тюдор;                                         г/ просяка Том Канти. 

 

29. Довършете изречението така, че смисълът му да е верен.  

      Щастливият принц от едноименната приказка на Оскар Уайлд открива истинското 

щастие, когато........................................................................................................................................... 

 

30. С няколко изречения коментирайте по какво си приличат двамата главни герои от 

„Принцът и просякът”.    

  

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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31. Прочетете текста и го преразкажете сбито. 
 

Из „Приказка без край” 
 

     Когато застана пред книжарницата на господин Кореандър, смелостта му все пак понамаля. Той надникна в 

магазина през стъклото, на което бяха изписани буквите със заврънкулки. Господин Кореандър точно имаше 

клиент и Бастиян предпочете да изчака, докато си отиде. Започна да ходи напред-назад пред антикварната 

книжарница. Отново заваля сняг. 

     Най-сетне клиентът напусна магазина. 

     - Сега! – заповяда на себе си Бастиян. 

     Той решително натисна дръжката на вратата. 

     Зад стената от книги, която ограждаше мрачното помещение в другия край, се чу кашляне. Бастиян се 

приближи, после се изправи малко бледен, но сериозен и спокоен пред господин Кореандър. Както и при 

първата им среща, той пак седеше на своето изтъркано кожено кресло. 

     Бастиян мълчеше. Очакваше, че почервенял от гняв, господин Кореандър ще се нахвърли върху него и ще 

започне да му вика: „Крадец! Престъпник!” Но не се случи нищо подобно. Вместо това старият човек запали 

непохватно кривата си лула, като с присвити очи разглеждаше момчето през смешните си малки очила. Когато 

лулата най-сетне запуши, той известно време дърпа настоятелно и после изръмжа: 

     - Е? Какво има? Какво търсиш пак тук? 

     - Аз... – запъна се Бастиян, - аз ви откраднах една книга. Исках да ви я върна, но това е невъзможно. Загубих 

я или по-точно... във всеки случай вече я няма. 

     Господин Кореандър престана да пуши и извади лулата от устата си. 

     - Каква книга? – попита той. 

     - Тази, която четяхте, когато предния път бях тук. Взех я със себе си. Вие отидохте отзад да говорите по 

телефона. Тя остана на креслото и аз чисто и просто я взех. 

      - Така значи – каза господин Кореандър и се изкашля. – Но на мен не ми липсва никаква книга. Коя е според 

теб тази книга? 

      - „Приказка без край” – обясни Бастиян. – Корицата й е от коприна с цвят на стара мед и блести, когато я 

въртиш напред-назад. На нея има две змии, светла и тъмна, които са захапали една на друга опашките си. Вътре 

е напечатана с два различни цвята... и има много големи, красиви начални букви. 

       - Доста странна работа! – рече господин Кореандър. – Такава книга не съм притежавал никога. Тогава не 

може да си я откраднал от мен. Да не би да си я задигнал отнякъде другаде? 

        - Със сигурност не – увери го Бастиян. – Спомнете си само. Тя е... – той се поколеба, но после каза и това: - 

Тя е вълшебна книга. Докато я четях, попаднах в Приказката без край, а когато я напуснах, книгата вече я 

нямаше. 

         Господин Кореандър изгледа изпитателно Бастиян през очилата си. 

         - Ей, да не се опитваш да ме направиш за смях? 

         - Не – отвърна Бастиян едва ли не объркан, - ей Богу, не. Това, което ви казвам, е истина. И вие трябва да 

го знаете! 

          Господин Кореандър помисли малко, после поклати глава. 

          - Трябва да ми обясниш всичко по-подробно.Седни все пак, момчето ми. Ето тук! 

          Той посочи с дръжката на лулата си второто кресло, което беше точно срещу неговото. Бастиян седна. 

          - И така – рече господин Кореандър, я сега ми разкажи какво означава всичко това. Но, ако обичаш, бавно 

и поред. 

          Бастиян започна да разказва. 

          Не го правеше така подробно, както пред баща си, но тъй като господин Кореандър проявяваше все по-

голям интерес и разпитваше за всичко с най-големи подробности, минаха повече от два часа, докато Бастиян 

свърши. 

          Странно, но кой знае защо, през цялото време нито един клиент не влезе и не смути разговора им. 

           Дълго пуши господин Кореандър, след като Бастиян завърши разказа си. Изглежда, беше дълбоко 

погълнат от мислите си. Накрая отново се изкашля, оправи очилата си, гледа Бастиян известно време 

изпитателно и каза: 

           - Едно е ясно – ти не си ми откраднал тази книга, защото тя не е нито моя, нито твоя, нито пък на някого 

другиго. Ако не се лъжа, самата тя също е от Фантазия. Кой знае, може би точно в този момент се намира в 

ръцете на другиго и той я чете. 

                                                                                                      Михаел Енде 



6 клас 2015 
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ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – 6 КЛАС 

 

№ Верен отговор Брой 

точки 

1.  Г 1 

2.  В 1 

3.  Б 1 

4.  А 1 

5.  В 1 

6.  Г 1 

7.  В 1 

8.  Б 1 

9.  Б 1 

10.  Б 1 

11.  Б 2 

12.  Г 1 

13.  Г 2 

14.  А 2 

15.  Б 2 

16.  1-сложно 

съчинено 

противоположно 

изречение 

2-сложно 

съчинено 

съединително 

изречение 

3-сложно 

съчинено 

разнородно 

изречение 

4-сложно 

съчинено 

разделително 

изречение 

1-4 

(по 1т. на 

верен 

отговор) 

17.  В 2 

18.  приписва 2 

19.  Б  2 

20.  Б 1 

21.   Г 1 

22.  А  1 

23.  А 1 

24.  А 2 

25.  1-Марк Твен 2-Антоан дьо 

Сент 

Екзюпери 

3-Оскар 

Уайлд 

4-Михаел 

Енде 
1-4 

(по 1т. на 

верен 

отговор) 

26.  В  2 

27.   Г 1 

28.  Б  1 

29.  ... проглежда за страданието на другите и започва да 

прави добрини. 

2 

30.  Макар да са с различен произход, главните герои от 

романа на Марк Твен „Принцът и просякът” си 

приличат, защото са връстници и имат чисти и 

изпълнени с доброта сърца. И Едуард, и Том мечтаят за 

това, което във всекидневието си не могат да открият, и 

двамата са състрадателни и дружелюбни. 

1-5 т. 

 

 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 50 


