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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. 

ІV 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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Прочети внимателно текста.  
 

                                                 Откъде е силата на слънцето 

                                                          Йордан Радичков   
 

Вчера сутринта Ицо отиде в ливадите. Слънцето се бе показало на баира, още 

сънено, със зачервени от съня бузи. То стоеше там, протягаше се, но нямаше сили да 

тръгне по небето, затуй се търкулна през ливадите, поизчисти се, поизми се, засия и 

започна да напича земята. 

Ицо почна да бере цветя и намери в чашката на едно цвете  хубава капка роса. Тя 

бе толкова хубава, че изглеждаше сребърна в цветето. Ицо реши да я отнесе вкъщи на 

майка си. Докато вървеше през ливадите,на няколко пъти се спря, за да помирише 

сръбърната капка и да я погледа. Нейният дъх бе по-упоителен от дъха на ливадите,  а 

светлината й беше толкова силна, че самото слънце светеше насреща му. 

Щом влезе вкъщи, Ицо извика на майка си: 

- Мамо, нося ти вълшебна капка! 

Майката поиска да види вълшебната капка, но в чашката на цветето нямаше 

нищо. 

        - Сигурно съм я загубил по пътя – каза Ицо.- Ще отида да я потърся. 

        - По- напред си изпий млякото – каза майката. 

        - Не, първо ще намеря вълшебната капка. 

       И Ицо отиде пак в ливадите да търси своята вълшебна капка. 

      Но щом нагази в тревата и се огледа наоколо, той видя, че ливадите са пълни със 

сребърни капки. Те блестяха толкова силно, че трудно можеха да гледат. Слънцето се бе 

повдигнало, бе натопило лъчите си в чашките на цветята и пиеше от тях вълшебната и 

искряща роса.  

      Ливадите постепенно изгубиха блясъка си. Но пък слънцето набъбна, стана силно и 

почна да напича земята. Тогава Ицо се сети, че слънцето всяка сутрин пие роса от 

ливадите, затова е толкова силно. 

    И тръгна към къщи, за да изпие млякото, та да стане и той силен.  

 

Като използваш информацията от текста, отговори на въпросите от 1. до13. 
 

1. Какъв по вид е текстът? 

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

 

2. Какви изразни средства е използвал авторът, за да опише слънцето? 

    а/ епитети и повторения;         б/ сравнения и епитети;       в/ епитети и олицетворение. 
 

 

3. Защо Ицо решава да занесе цвете на майка си? Запиши: 

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

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

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

4. Коя от изброените думи е антоним на думата “блестяха”? 

    а/ изгаряха;                          б/ светеха силно;                      в/ угасваха. 
 

5. Състави и запиши по едно изречение с глагола „грее” в пряко и в преносно 

значение: 
 

в пряко значение……………………………………………………..…… 

в преносно значение……………………………………………….......... 

6. Защо Ицо се спира по пътя си? 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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7. Кое прави слънцето толкова силно? 

       а/ обикалянето му около Земята; 

       б/ пиенето на роса от ливадите;  

       в/ желанието му да радва хората. 
 

8. А кое ще направи Ицо по-силен? 
 

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

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

9. Открий и запиши възклицателното изречение от текста. Запиши какво чувство 

изразява. 
 

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

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

10. От колко прости изречения се състои подчертаното в текста изречение? 
 

         а/ 2;                                  б/ 4;                               в/ 5. 
 

11. Глаголът “нагазиха” е от: 
 

        а/ мин. св. време, 2 л., мн. ч.;  
        б/ мин. несв. време, 2л., мн. ч.; 

        в/ мин. св. време, 3л., мн. ч. 
 

12. От маркирания  текст открий и запиши едно наречие и едно числително име и 

определи вида им.  
 

       Наречие -        ..............................          ............................... 

       Числително -  ..............................          ................................  
 

13. Каква част на речта е подлогът в изречението: “Те блестяха толкова силно, 

че трудно можеха да гледат.” Запиши: 

 
 

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

 

14. Извади от маркирания текст две съществителни имена от мъжки род ед. число 

членувани с кратък определителен член. Превърни ги в множествено число и ги 

запиши. 
 

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

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

15. Попълни таблицата с примери от маркирания текст. 

 
 

2 синонима 2 сродни думи 1 форма на 

глагола „съм” 

2 глагола в 

мин.св. вр. 

 

 

   

 

16. От дадените двойки думи образувай сложни прилагателни имена в множествено 

число: 

едно и време……………………………………………………………………………… 

тъмен и зелен…………………………………………………………………………..... 

много и цифри………………………………………………….........…………………. 
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17. Редактирай текста и го препиши правилно на оставените за целта редове: 
 

Когато момакът отишъл при магйосника и му показъл топката, магьосника рекъл 

   Моята сила е сломена и от днес нататък ти ще бъдеш цар в дворецът на златното 

слънце. С тая топка ще можеш да върнеш човешкият обрас на братята си. Разбра ли 

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

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

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

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

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

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

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

18. Запиши в празното квадратче пред израза цифрата, съответстваща на неговото 

значение от втората колонка: 

 На мравката път прави.                             1. Щастлив съм. 

 През куп за грош.                                         2. Много добър човек. 

 На седмото небе съм.                          3. Отнасям се небрежно към нещо. 

 Под път и над път.                                       4. Среща се навсякъде. 
 

19. Членувай правилно думите в изреченията. 
 

          а/ По брег.......  на морето се разхождаше рибар.......  . 

          б/ Завист… и мързел….. често вървят заедно. 

          в/ Първи........  участник бе награден от директор......... . 
 

20. На кой ред ВСИЧКИ съществителни НЕ могат да променят числото си. 
 

         а/ пояс, залив, утро;          б/ клещи, очила, детство;         в/ обувки, кръг, клещи. 
 

21. Напиши подробен преразказ на текста ’’Горска приказка’’  от името на златката. 
      

Опорни думи:                                                              Речник: 

горска поляна                                                              чинка  – пъстра пойна птичка 

грамаден бук                                                                                                                                                    

на дърво 

златка                                                                           златка – дребен горски хищник с ценна  

гнездо                                                                                           кожа 

две горящи очи                                                           фосфоресцираха – блещукаха, излъчваха                                                                               

майчина любов                                                                                             слаба светлина 

жално писука                                                               бездна – много дълбока пропаст 

тревожно вдигната глава 
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                                                    Горска приказка 

                                                     Емилиян Станев 

 

         Край една горска поляна, обрасла с рядка трева и билки, се издигаше грамаден бук. 

        От няколко години насам в долните му клони две чинки свиваха гнездо. То висеше над една 

тънка вейка и мъчно можеше да се различи от  мъха по клоните на бука. 

       Една нощ през гората мина златка. Заедно с миризмите на билки и шума зверчето усети и 

миризмата на хралупа. То се метна на бука и пропълзя нагоре.  

       Златката претърсваше клоните един по един. Тя стъпи на клона, в чийто вейки към неговия 

край висеше гнездото. Бавно запълзя по него. Женската чинка се събуди. Тя виждаше очите на 

зверчето, които фосфоресцираха като две горящи синкавозелени бездни, но продължаваше да 

лежи над пиленцата, защото майчината любов е по-силна от смъртта. 

       Изведнъж златката се метна, сграбчи гнездото в лапите си, откъсна го и падна с него на един 

клон. После зверчето изяде птичката и голите пилета бавно, без да бърза. 

        Мъжката чинка се събуди.... Дълго време тя жално писука и с тревожно вдигната  

глава се ослуша дано да чуе гласа на своята другарка. 
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