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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. 

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 изпълнете задачите от 1 до 3. 
 

Чаша кафе 

Група отдавна дипломирани, утвърдени вече в своите професии, студенти се събрали, 

за да посетят бившия си професор от университета. Разговорът скоро се превърнал в низ от 

оплаквания за стреса в работата и в живота. Професорът влязъл в кухнята и се върнал с 

голяма кана кафе и поднос с различни чаши – порцеланови, пластмасови, стъклени, кристални; 

някои изглеждали обикновени, други – скъпи, трети -  изтънчени. Предложил на гостите да си 

налеят кафе. Щом всеки взел своята чаша с кафе, професорът казал: 

    - Ако забелязахте, всички красиви и скъпо изглеждащи чаши бяха взети веднага, а 

обикновените и евтините останаха недокоснати. Докато продължавате да искате само най-

доброто за себе си, това ще бъде източник на стрес и проблеми. Бъдете сигурни, че самата 

чаша не променя качеството на кафето.Понякога тя просто го прави да изглежда по-скъпо, а 

в други случаи скрива какво всъщност пием. Това, което всички искахте, беше кафе, а не чаша, 

но всеки от вас съзнателно пожела най-хубавата чаша. А после започнахте да оглеждате 

чашите на останалите. 

      -  Сега помислете върху това – продължил професорът. – Животът е като кафето, а 

чашите са работата, парите, социалното ви положение. Видът на чашата, която имаме, не 

определя, нито променя качеството на живота ни. Понякога, концентрирайки се върху 

чашата, забравяме да се насладим на кафето. Насладете се на кафето си! 
 

1. Разказаната история е за: 

а/ избора на чаши;         б/ човешката мъдрост;   

в/ качеството на кафето;    г/ трудностите в живота. 
 

2. Коя според текста е причината бившите студенти да се чувстват нещастни? 

а/ преумората от работата и динамичното всекидневие; 

б/ липсата на достатъчно време за пълноценна почивка; 

в/ неспособността да прозрат истински важното в живота; 

г/ изтощаващата амбиция да се утвърдят в професиите си. 
 

3. Какви качества проявява професорът? 

а/ алчност, завист;       б/ мъдрост, щастие;           

в/ егоизъм, търпение;  г/ егоизъм, интригантство. 
 

4. Коя от изброените теми НЕ присъства в речта на Странджата? 

а/ за миналото на хъшовете;   б/ за идеалите им; 

в/ за настоящето в чуждия свят;              г/ за семействата на хъшовете. 
 

5. От коя част на разказа „Една българка“ е цитатът? 

„Тя се изправи втрещена. Петлите все повече пропяваха в Лютиброд, на изток небето 

слабо се заздрачаваше, след час или два ще съмне.“ 

а/ от експозицията;    б/ от завръзката;                   

в/ от първата кулминация;   г/ от втората кулминация. 
 

6. Прочетете откъса от разказа „Ветрената мелница” на Елин Пелин. Колко са 

пропуснатите пунктуационни знаци. Поставете ги. 
 

Свирнята бе изкусна. И славният някогашен игралец Дъбакът не можа да се стърпи. 

Дъхът му се спря сърцето заби и той забравен изскочи срещу Христина и мълчешком блед 

като платно заигра.  
 

а/ две запетаи; б/ три  запетаи; в/ четири  запетаи;  г/ пет запетаи. 
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7. Къде е допусната грешка ? 
 

Баба Илийца тръгна из ноща/1/ закъм Искъра/2/, зад който/3/ я чакаше сега бунтовникът./4/ 

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

8. Посочете кой от вариантите е написан правилно. 
 

а/ Златна Добруджа;        б/ златна Добруджа;       в/ Златна добруджа;       г/ златна добруджа. 
 

9. Попълнете таблицата, като посочите жанра на съответната творба. 
 

№ Художествена творба Жанр 

1. „ Българският език“  

2. „Една българка“  

3. „До Чикаго и назад“  

4. „Немили-недраги“  
 

10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка: 

а/ За да успея, трябва да уча много. 

б/ Хората,работещи от години във фирмата, бяха изненадани от тази промяна. 

в/ Плувам само, когато морето е спокойно. 

г/ Независимо че заваля, стигнах навреме. 
 

11. Какъв е видът на сложното изречение: 

От Чепеларе започват туристически маршрути, които ще ви отведат до красиви 

природни забележителности, а също можете да стигнете и до Пампорово и Широка 

лъка. 
 

12. В кое изречение НЯМА сказуемно определение? 

а/ Стояха студени и отчуждени отстрани и наблюдаваха безмълвно случващото се. 

б/ Ударът бе неочакван, затова мнозина се уплашиха. 

в/ На обяд се появиха усмихнати и доволни пред хотелиера. 

г/ Огромните каменни блокове застрашителни тъмнееха при залеза на слънцето. 
 

13. Кое изречение НЕ съдържа съставно сказуемо? 

а/ Бяха изненадани, когато узнаха,че директорът е болен. 

б/ Ясно стана, че не може да работи при създалата се опасна ситуация. 

в/ На мястото му бе назначен неговият пръв заместник. 

г/ Някой каза, че човекът знае как да замести достойно своя шеф. 
 

14. В кой ред има само нелични глаголни форми в минало време? 

а/ вървях, мислих, работих ;   б/ пътуване, летене, плуване;                     

в/ пристигащ, разбрал, видял;                    г/ разположен, открит, намерил. 
 

15. Кой от следните фразеологизми означава „без ни най-малко да се колебая, решително“: 
а/ без да си мръдна пръста;    б/ без да ми мигне окото;                               

в/ блъскам си главата;                                     г/ не си оставям магарето в калта. 
 

16.Подчертаните изрази са: 

в миналото наше фърлят своя мрак; 

     нека да ни сочат с присмехи обидни 

счупен`те окови и дирите стидни 

               по врата ни още от хомота стар; 
 

а/ метафори;           б/ анафори;            в/ метонимии;          г/ сравнения. 
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17. Кой от подчертаните глаголите в изречението е от несвършен вид? 

      Докато вятърът превиваше /А/ гората, на тъмното небе блесна /Б/ светкавица, тресна /В/ 

оглушителен гръм и върху земята се изля /Г/ истински порой. 
 

18. От кой вид са глаголите в изречението. 

Настане вечер – месец изгрее, 

  Звезди обсипят свода небесен….. 
 

19. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като запазите основното 

глаголно време. 

„– Ако си беше дошъл Павел – мислеше си старият Герак, - тая работа нямаше да бъде така, 

но кой знае…“ 
 

20. В кое изречение е допусната грешка при членуването? 

а/ Бедняшкият квартал скоро се обезлюди, останаха само странният старец и неговият съсед. 

б/ Единствената й радост беше нейният син, който я обграждаше с грижи и внимание. 

в/ Децата се прибраха едва когато дъждецът, който кротко ръмеше, се превърна в проливен 

дъжд. 

г/ Младият мъж получи подаръкът за рождения си ден навреме, но приятелят му видя, че това 

не го зарадва. 
 

21. Поставете пропуснатото име в текста: 

          Оня ,който разказваше, беше един висок мъж с дребно и надупчено от шарката лице, с 

дълги сиви мустаци и с лукави, дръзки очи. Той носеше едно огромно извехтяло и без копчета 

палто и громкото име…………. 

а/ Странджата;               б/ Македонски;                 в/ Иван Вазов;                    г/ Бръчков. 
 

22. В изречението: 

          Но отдолу, един метър под тях, се стремяха черни, шумящи сърдити талази, като 

буйните вълни на една душа, която забуля едно хладнокръвно лице……. 

НЯМА: 
 

а/ градация;              б/ сравнение;               в/ олицетворение;                г/ литота. 
 

23. Препишете текста, като отстраните грешките. 

Отзифчив и деликатен Моканинът разбира по дрипавите дрехи и по кръпките  шити не 

умело, че бедния селянин е обхванат от голяма мъка. Виждайки притеснението на сломеният 

човек Моканина първи започва да говори. Двамата селянина чесно и открито разговарят и, 

когато отиват при болното момиче мъката вече ги е обхванала напълно. 
 

24. Срещу цитата от художественото произведение напишете името на литературния 

герой. 

№ Художествен текст Герой 

1. Ако не днес, то утре ще удари пак часът.  

2. Не искам нищо да чувам, ни да ми обаждаш. Каквото знаеш, за себе си го знай.  

3. Хората пара натрупаха, ти знаеш ли?Хубаво, ама като не им клатиш шапка – 

дявол не може те избра!Тъй е! Аз съм врял и кипял в тия работи, че ги 

разбирам….. 

 

4. Търчете! Тамо са раите!  
 

25.  Запишете в две – три изречения какво внушават думите от ІІ част на разказа 

„ Една българка“на Иван Вазов:  

……че лошо време беше сега…. 
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ОТГОВОРИ-7 клас 

 

1. Б – 1 т. 

2. В – 1 т.. 

3. Б– 1 т.. 

4. Г– 2 т.. 

5. Г– 2 т.. 

6. Г – след: спря, той, забравен, мълчешком, платно – 2т. 

7. А – 1 – 1 т.. 

8. Б– 2 т.. 

9. ода, , разказ, пътепис, повест – 4 т. (х 1 т. на всеки отговор) 

10. В– 2 т.. 

11. смесено– 2 т.. 

12.  Б– 2 т.. 

13. Г– 2 т.. 

14. Г– 2 т.. 

15. Б– 2 т.. 

16. А– 2 т.. 

17. А– 2 т.. 

18.  свършен вид – 2 т.. 

19. Старият Герак си мислеше, че ако Павел си беше дошъл, тая работа нямаше да бъде така, 

но пак не се знае. – 0-3 т. 

20.Г– 2 т.. 

          21.  Б - Македонски– 2 т.. 

          22.  Г– 2 т.. 

          23.Отзивчив и деликатен, Моканина разбира по дрипавите дрехи и по кръпките, шити  неумело, 

че бедният селянин е обхванат от голяма мъка. Виждайки притеснението на сломения човек, 

Моканина първи започва да говори. Двамата селяни честно и открито разговарят и когато отиват 

при болното момиче, мъката вече ги е обхванала напълно. – 12 т. 

          24.  1 – Странджата , 2 – калугерът отец Евтимий, 3 – бай Ганьо, 4 – Сюлейман – 4 т. 

          25. будно, тревожно, бунтовно, неспокойно време, метафора,изразяваща жестокостта на 

поробителя след погрома на въстанието – 6 т. 

 


