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ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

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

„ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!” 

Бургас, 26.03.2016 г. 

ІV 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. Работите 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 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. 

 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  внимателно текста. 

Добрият дракон  
Доналд Бисет 

 

Имаше едно време един дракон на име Комодо. 

Той беше огнедишащ дракон. Хората, които живееха наблизо, ужасно се страхуваха 

от него. Щом го чуеха, че се задава, тичаха през глава да се крият. 

Комодо имаше шест крака и носеше едновременно три чифта обувки, всяка от които 

скърцаше. Затова хората винаги разбираха, когато се запътеше нанякъде. 

Един ден драконът срещна момиченце, което изобщо не се страхуваше от него. 

- Защо си толкова свиреп? - попита го то. - Защо бълваш огън, когато някой те 

доближи? 

- Аз...ами...хъм... - запъна се Комодо. - Де да знам. Всъщност никога не съм се 

замислял за това. Дали пък да не престана да се правя на зъл? 

- Да, моля те - отвърна момиченцето, което се казваше Сузи. 

- Добре - съгласи се Комодо. - Ще опитам. 

Двамата се сбогуваха и Сузи се прибра у дома. В това време се стъмни и момиченцето 

завари всички страшно притеснени, защото Чарли - фенерджията, все още не беше запалил 

нито един уличен фенер.  

Чарли беше в леглото си. Предишната нощ, когато палеше фенерите, той работи до 

късно и все още се чувстваше ужасно отпаднал. Затова остана под завивките и в момента 

сънуваше чуден сън - как похапва кифлички с масло. 

 Кметът, който се казваше Уилям, беше бесен. Чудеше се и се маеше какво да прави с 

фенерите. 

 Тогава на Сузи й хрумна идея. Тя изтича обратно до пещерата на дракона и го помоли 

да дойде с нея в града. Двамата обиколиха градските улици, а Комодо запали с дъха си всички 

фенери. 

 Колко доволни останаха хората! Те вече не се страхуваха от дракона, защото 

разбраха, че той не им мисли злото. Оттогава насетне всяка година, когато Чарли излезе във 

ваканция, Комодо идва в града да пали уличните фенери. 

           
Като използвате информацията от текста, отговорете на въпросите от 1 до 13:  
 

1. Кое НЕ се отнася за дракона Комодо? 

а/ Има шест крака.  б/ Той е огнедишащ.  в/ Той е триглав дракон. 

 

2. Запишете синоним на думата дракон. 
 

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

3. Защо хората се страхуват от дракона?  
 

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

4. С какво се занимава Чарли? 

а/ пали фенерите;  б/ гаси фенерите;  в/ ремонтира фенерите. 
 

5. За какво Сузи моли дракона? 
 

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

6. Какво си похапва Чарли насън? 

а/ киф лички със сладко;  б/ кифлички с масло;  в/ кифлички с мляко. 



4 клас 2016 

ХVІІ състезание „Обичам те, българска реч!”- 26.03.2016 

 

3 

7. Как се чувстват хората от градчето на тъмно?  

а/ притеснени;  б/ щастливи;    в/ уплашени. 
 

8. Каква идея хрумва на Сузи, за да помогне на хората от града?   
 

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

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

9. Защо хората вече не се страхуват от Комодо? 
 

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

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

10. Посочи НЕВЯРНОТО твърдение. Според текста кметът Уилям е: 

а/ спокоен;   б/ разярен;   в/ уплашен. 
 

11. Подреди епизодите според последователността, в която са се случили в текста.  

................ Хората вече не се страхуват от дракона Комодо. 

................ Сънят на фенерджията. 

................ Драконът Комодо. 

................ Комодо пали с дъха си всички фенери. 

................ Идеята на Сузи за спасение на града. 
 

12. Посочи един факт в подкрепа на това, че Комодо желае да сътрудничи с хората: 
 

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

13. Текстът „Добрият дракон” е: 

а/ научен;  б/ исторически;  в/ художествен. 
 

Прочети подчертаната част в текста и отговори на следните въпроси: 
 

14. В кое глаголно време са употребени глаголите в нея? 

а/ минало свършено време;     б/ минало несвършено вреве;  в/ сегашно време. 
 

15. Глаголите в подчертания текст са: 

а/ 2;   б/ 3;    в/ 5. 
 

16. Открий и запиши числителните имена в подчертания текст. 
 

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

17. Открий и запиши сложната дума в подчертания текст. 
 

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

18. Кое е наречието, употребено в подчертания текст? Запиши го и определи вида му 

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

 

19. Запиши съществителното име, което НЯМА форма за единствено число 
 

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

20. Изреченията в откъса са: 

а/ прости;   б/ сложни;   в/ сложни съставни. 
 

21. Направете преразказ на текста „Всяко нещо си има цена” от Елин Пелин. 
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Всяко нещо си има цена 

Елин Пелин 
 

      Веднъж един беден човек, като минавал покрай една гостилница, дето на печката врели съблазнителни гозби, 

извадил хлебец от торбицата си, подържал го малко на парата, която излизала от гозбата, и запознал да яде. 

     Гостилничарят излязъл, хванал бедняка, набил го хубаво и го дал под съд, като искал да му плати за гозбата. 

Съдията повикал двамата, изслушал ги и казал на бедняка: 

- Да платиш ли искаш, или да лежиш затворен? 

- Да платя е по-добре - отговорин беднякът, - защото имам деца. Какво ще стане с тях, ако ме 

хвърлите в затвора! 

- Добре - рекъл съдията, - колко пари имаш? 

- Имам всичко една жълтица, която пазя за черни дни - отговорил беднякът, като извадил 

жълтицата. 

Съдията я взел, повикал гостилничаря, хвърлил силно монетата на масата и казал: 

- Ето, вземи това, което ти се пада! 

     Гостилничарят посегнал лакомо към жълтицата, но съдията я взел от масата, дал я пак на бедняка и рекъл: 

- Бедният изяде хляба си, натопен само в парата на твоите гозби, затова ти ще получиш само 

звука от неговата монета. Сега идете си всеки по своята работа! 

 
Опорни думи:       Речник: 

беден човек, бедняк      гозба - ястие, манджа 

гостилница       гостилница - ресторант 

съблазнителни гозби 

хлебец 

съдия 

жълтица 

за черни дни 

пара 

монета 

 

Всяко нещо си има цена 

Елин Пелин 
 

Веднъж един беден човек, като минавал покрай една гостилница, дето на печката врели съблазнителни 

гозби, извадил хлебец от торбицата си, подържал го малко на парата, която излизала от гозбата, и запознал да 

яде. 

Гостилничарят излязъл, хванал бедняка, набил го хубаво и го дал под съд, като искал да му плати за 

гозбата. Съдията повикал двамата, изслушал ги и казал на бедняка: 

- Да платиш ли искаш, или да лежиш затворен? 

- Да платя е по-добре - отговорин беднякът, - защото имам деца. Какво ще стане с тях, ако ме 

хвърлите в затвора! 

- Добре - рекъл съдията, - колко пари имаш? 

- Имам всичко една жълтица, която пазя за черни дни - отговорил беднякът, като извадил 

жълтицата. 

Съдията я взел, повикал гостилничаря, хвърлил силно монетата на масата и казал: 

- Ето, вземи това, което ти се пада! 

Гостилничарят посегнал лакомо към жълтицата, но съдията я взел от масата, дал я пак на бедняка и 

рекъл: 

- Бедният изяде хляба си, натопен само в парата на твоите гозби, затова ти ще получиш само 

получиш само звука от неговата монета. Сега идете си всеки по своята работа! 

 
Опорни думи:       Речник: 

беден човек, бедняк      гозба - ястие, манджа 

гостилница       гостилница - рестонарт 

съблазнителни гозби 

хлебец 

съдия 

жълтица 

за черни дни 

пара 

монета 


