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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 
 

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

 

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 

 

Бургас, 01.04.2017 г. 

ІІІ  клас 

 Уважаеми ученици, 

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

Последната задача е за създаване на текст, който трябва да напишете на отделен лист. 

 Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката. Работете върху теста. Той 

е 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 оградете буквата 

на избрания от вас отговор. 

 Например: 

 а/ 

б/ 

в/ 

 Ако след това прецените, че първоначалният ви отговор не е верен, запълнете кръгчето 

с грешния отговор и оградете буквата на друг отговор, който приемате за верен. 

 Например: 

 а/ 

б/ 

в/ 

 За всяка от задачите със свободен отговор в теста има редове. Използвайте ги, за да 

запишете своя отговор. 

 Ако след това прецените, че записаният отговор не е верен, задраскайте го с 

хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според вас е правилен. 

 Запомнете! За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен 

отговор. 
 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 
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Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите от 1. до 10. 

 

                                                                     Щъркел 

    Щъркелът е вид едра птица. Перата на тялото са бели, а по крилете са черни. Има дъгъг 

врат, дълги червени крака и дълъг червен заострен клюн. Щъркелът е грациозна птица. 

Размахването на крилете е плавно и постоянно. При полет шията е изпъната напред, а 

дългите крака са изпънати назад.По земята върви бавно. Когато си почива, извива врата си 

като поставя главата под крилото.  

     Гнезди в селища или в близост до тях. Изгражда гнездата си върху комини, покриви, 

стълбове и по-рядко върху изсъхнали дървета. Гнездото е с големи размери и  ежегодно се 

ремонтира. Щъркелите образуват постоянни двойки, които  всяка година отглеждат от 1 

до 6 малки. При излюпването си голишарчетата са покрити с къса, рядка, белезникава 

перушина. На около триседмична възраст израстват и черни махови пера. Краката на 

новоизлюпените са сиво-черни, като с напредване на възрастта стават червени. Малките за 

няколко месеца укрепват и отлитат с родителите си на юг.  

      Щъркелът се храни с животинска храна. В менюто му се включват: бръмбари, скакалци, 

земни червеи, жаби, къртици, риба, млади птици. Консумира  и полевки, които са вредители в 

селското стопанство. По този начин спасява част от хляба на хората. Това е една от 

причините щъркелът да е най-едрата птица, която живее толкова близо до хората. 

     Щъркелът носи своеобразна символика. Приема се, че носи семеен  

уют и щастие за дома, над който гнезди. Символ е на плодородието  

и родителските грижи. 

 

1. Какъв е видът на текста : 

а/ художествен;                             б/ нехудожествен;                       в/ диалог. 

 

2. С какво се храни щъркелът: 

            а/ растения;                                   б/ животни;                                  в/ гъби. 

 

3. Къде щъркелът изгражда гнездата си. Запиши: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Запишете кога израстват черни махови пера: ..............……………………………………… 

…………………………………………………………………………………............…………… 

 

5.  Какви на цвят са краката на новоизлюпените пиленца: 

            а/ червени;                            б/ черни;                                        в/ сиво-черни. 

 

6. Запишете защо щъркелът спасява част от хляба на хората: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Запишете символ на какво е  щъркелът: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………….................................................................................................................... 

 

8.  В подчертаното изречение думите:  къса, рядка, белезникава  са: 

      а/ глаголи;                        б/ прилагателни имена;                         в/ съществителни имена. 
 

9.  На кой ред има синоним на подчертаната в изречението дума? 

Селянинът окайвал тежкия си живот. 
 

      а/ съжалявал;          б/ оплаквал;           в/ описвал.   
 

10. От маркираният текст изберете и запишете едно словосъчетание от прилагателно и 

съществително име от мъжки род мн.ч. и едно от женски род ед.ч. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Колко глагола в сегашно време са употребени в изречението: „Като слушат песента, 

ще се чудят планините, че някъде има земя и там всяко зрънце е живо и всяко стръкче 

диша.“ 
 

       а/ 4;                               б/ 3;                             в/ 5. 

 

12. Редактирай текста:  

В малка кащурка блиско до гурата живеели един лувец, жена му и сина им. Те били 

много щасливи, макар че били бедни. 

Веднъш мечка нападнала смелият мъш, раскъсала го и той омрял. Сина му решил да 

отмасти на звярът. 

 Грешките в текста са: 
  

       а/ 13;                               б/ 14;                             в/ 15. 
 
 

13. В кой ред глаголите са синоними: 

а/ спусна се, нахвърли се, втурна се;             б/ летя, летиш, лети;         в/ идва, отива, стои. 
 

14. Коя дума НЕ съдържа представка: 

а/ подстрижа;          б/ подостря;               в/ подобен. 
 

15. На кой ред всички съществителни  имена са от женски род: 

а/ песен, бележка, доверие;           б/ щастие, ограда, нощ;                        в/ обувка, кожа, свещ. 
 

16. Думите „скромност“  и   „доброта“  се употребяват в: 

а/ множествено  число;                 б/ единствено и множествено число;      в/ единствено  число. 
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17. На кой ред всички съществителни имена се пишат с двойно тт при членуване? 

а/ радост, храст, младост;      б/ течност, пролет, участ;          в/ машинист, мост, полет. 
 

18. В кой ред формите на спомагателния глагол „съм“ са написани правилно?  

а/ съм дете, сте деца, си деца; 

б/ е ученик, бях ученик, съм ученик;              

в/ е художник, си художници, ще бъдем художници. 
 

19. Кои от прилагателните имена  НЕ  могат да се степенуват: 

а/ силен;                             б/ жив;                         в/ богат. 
 

20. От съществителните имена образувайте прилагателни: 

череша -……………………                                  вятър -   ……………………… 

цвете -………………………..                                  слънце -………………………… 
 

21. Напиши съчинение със заглавие „Пристигна пак вълшебницата пролет“.  

 

Опорни думи и изрази: красив сезон, слънчев ден, упойващ дъх,  

китни поля, нежни, градински, пъстроцветна, вълшебни, пойни,  

сладкогласни, ароматни цветя, лазурно небе, цъфнали, ухаят. 

 

 

 

                                                 

 

      

     

 


