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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. 

V 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 със свободен отговор в теста е оставено празно място. 

Използвайте това място, за да запишете своя отговор. 

 Ако след това прецените, че записаният свободен 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 разгледайте таблицата, за да изпълните от 1. до 5. задача 

включително. 

 Българинът е патриархален човек, затова домът има особено място  

в живота му. Възрожденската българска къща разкрива специфичния бит,  

ценности и култура на народа ни. Върху малката територия на родината  

ни се оформя голямо разнообразие от типове български къщи –  

тетевенска, тревненска, копривщенска, жеравненска, родопска, банска и др. 

 Възрожденската къща има характерни особености. Тя е на два ката (етажа), като 

първият е изграден от камъни, а вторият – от дърво. Първият етаж се ползва за 

съхранение на стоки, зимнина и инструменти, понякога е дюкян или обор. Вторият етаж, 

жилищният, е по-широк от първия. Той излиза напред, като образува характерните 

чардаци, укрепени към основата с дебели дървени греди. В него има представителен салон 

за гости, големи спални, кухня, а в някои къщи на известни търговци – специални 

помещения за кабинет, женска стая и дори баня. Вътрешната подредба на стаите е по-

различна от днес. Мебелите почти липсват. Леглата, гардеробите, шкафовете и 

етажерките са част от конструкцията на самата къща. 

 Важно място във възрожденската къща заема огнището. То е свято, затова е 

свързано с много обреди за благополучие на обитателите на дома.   

 

Архитектурен 

комплекс 

Характеристика на комплекса Къща 

„Етър” Има 50 обекта – къщи със 

занаятчийски работилници, 

воденици, часовникова кула, 

мостове и др. 

Занаятчийската чаршия е с криви 

тесни улички, надвиснали стрехи и 

отворени дюкяни. 

Типична възрожденска къща с 

дюкяни, отворени към улицата, 

символ на заможност. Колкото по-

близо до улицата са къщата и 

дюкянът, толкова по-добре е за 

благополучието на майстора. 

Златоград Регистрирани са 120 архитектурни 

и археологически паметника. 

Занаятчийските работилници са 9 и 

в тях са възстановени характерните 

за региона занаяти – 

дърворезбарство, гайтанджийство, 

тъкачество, грънчарство, 

златарство и др. 

Къщата се отличава с бели 

каменни зидове и широки дъбови 

врати. В открития двор има 

кладенец, покрит с керемиди. 

Мелник Музей с уникална възрожденска 

архитектура. Вторият етаж на 

къщите е от дърво и с подове, 

покрити с пъстри черги. Открояват 

се единични възрожденски къщи, 

които са паметници на културата.  

Кордопуловата къща е най-

голямата възрожденска къща в 

България. Гостната стая има 24 

прозореца с венециански 

стъклописи. В приземието са 

избите, издълбани в скалата под и 

зад къщата. 
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1. Как е структурирана информацията в двата източника – текста и таблицата? 

а/ Информацията в двата източника е структурирана около известни възрожденски къщи. 

б/ Информацията в двата източника не е структурирана около възрожденската българска 

къща. 

в/ Информацията в двата източника е структурирана около възрожденската къща и някои 

архитектурни комплекси.  

г/ Информацията в двата източника е структурирана около архитектурните комплекси в 

България.  
 

2. Каква е връзката между двата източника на информация – текста и таблицата? 

а/ Информацията от текста и от таблицата представя българската къща през различни епохи. 

б/ Информацията от текста и от таблицата представя противоположни твърдения за къщата 

през Възраждането. 

в/ Информацията от текста няма отношение към таблицата. 

г/ Информацията от текста е конкретизирана с примери в таблицата. 
 

3. Кое твърдение НЕ е вярно за текста и таблицата? 

а/ Текстът съдържа информация за  възрожденската къща, а в таблицата има описания на 

възрожденски къщи от различни области на България. 

б/ В текста са споменати някои типове възрожденски къщи, а в таблицата всички типове са 

подробно описани. 

в/ Текстът съдържа информация само за дома на възрожденския българин, а в таблицата има 

сведения за известни възрожденски къщи. 

г/ В текста е описана възрожденската къща, докато в таблицата се дава информация и за 

цели архитектурни комплекси. 
 

4. Като имате предвид таблицата, посочете доказателство, че възрожденският 

българин е търгувал с други страни в Европа. 
а/ Възрожденската къща е отворена към улицата. 

б/ В двора има кладенец, покрит с керемиди. 

в/ Гостната има прозорци с венециански стъклописи. 

г/ Подовете на къщите са покрити с пъстри черги. 
 

5. Като имате предвид информацията от таблицата, посочете в кой архитектурен 

комплекс се намира най-голямата възрожденска къща в България. 

а/ Златоград;  б/ Мелник;                в/ „Етъра”;  г/ в нито един от тях. 
 

6. Коя дума се състои само от представка, корен и окончание? 

а/ мяукам;  б/ проходя;  в/ пътувах;  г/ базират. 
 

7. В кой ред всички думи са синоними? 

а/ обширен, необятен, необясним;  б/ противник, противен, противоположен; 

в/ мамя, лъжа, заблуждавам;  г/ грижа, безгрижие, спокойствие. 
 

8. Какви са подчертаните думи в изреченията? 

Надявам се да получа максимума брой точки на предстоящата олимпиада. 

Купих си много модерна рокля на точки. 

а/ антоними;  б/ пароними;  в/ сродни думи;  г/ омоними. 
 

9. В кой ред е допусната грешка при членуването? 

а/ Умният човек никога не е грозен. 

б/ В народните приказки вълкът е глупавият герой. 

в/ Умът не е във възрастта, а в главата. 

г/ Най-веселият предвестник на зимната ваканция е снега. 
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10. В коя от подчертаните думи е допусната грешка? 

По асфалта(а) течеше като река черна изкряща(б) вода, която от време на време 

блясваше с мъртвото отражение(в) на мълниите(г). 
 

11. В кой ред НЕ е допусната грешка в правописа на думите? 

а/ подплатен, залък, продължение;   б/ змиарник, живели, микица; 

в/ кънал, плитък, тесно;    г/ утайка, отказъл, голями. 
 

12. В кое изречение определението е несъгласувано? 

а/ Край реката минавал кралят със своята свита. 

б/ Друг път котаракът се скрил в една житна нива. 

в/ Царят се възхитил от владенията на маркиза. 

г/ Маркизът приел оказаната чест с дълбок поклон. 
 

13. Какъв вид обстоятелствено пояснение е употребено в изречението? 

Пред него изскочи едно грамадно страшно куче. 
 

а/ за време;  б/ за начин;    в/ за място;  г/ за количество. 
 

14. В изречението В навечерието на празниците плодовете и зеленчуците ще станат 

по-евтини еднородните части са: 

а/ допълнения;     б/ подлози;        в/обстоятелствени пояснения;       г/ определения. 
 

15. Допишете изречението: 

Всички части на изречението, с изключение на ............................, могат да бъдат 

еднородни. 
 

16. В кое изречение има еднородни непреки допълнения? 

а/ Това са съучениците на Мария и Таня.         б/ Мария и Таня са мои добри приятелки. 

в/ Утре ще ходим на кино с Мария и Таня.       г/ Познаваш ли Мария и Таня? 
 

17. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 

а/ Това е разказът, с който участвах в последния литературен конкурс. 

б/ Ето го момичето, за което ме питаше. 

в/ Един от най-важните моменти от великденските празници е боядисването на яйцата което 

се прави в четвъртък или в събота. 

г/ Фолклорните празници са дни, които са „празни” откъм трудова дейност. 
 

18. Кое изречение НЕ съдържа приложение? 
а/ Вчера написах стихотворение за леля Пламена. 

б/ Връх Мусала е най-високият връх в България. 

в/ Доктор Петров е нашият семеен лекар. 

г/ Днес директорът на училището ме повика в кабинета си. 
 

19. Кое твърдение за употребените в изречението местоимения е вярно? 

Този човек ще ми помогне. 
 

а/ в изречението са употребени две лични местоимения и едно показателно местоимение; 

б/ в изречението са употребени три лични местоимения и едно показателно местоимение; 

в/ в изречението са употребени две лични местоимения и едно въпросително местоимение; 

г/ в изречението са употребени едно лично местоимение и едно показателно местоимение. 
 

20. Колко от изучените местоимения се съдържат в текста?  
За първи път Великденският заек се споменава в немска приказка от ХV век. В нея герой е 

заек, който крие от децата шарени яйца в градината. В американския фолклор този великденски 

символ е „внесен” през ХVІІ век от немски заселници в Пенсилвания. Децата там вярвали, че ако 

бъдат послушни, той ще им остави шарени яйца. От ХVІІІ век в Германия започват да 

произвеждат фигурки на великденски зайци, които са направени от захар или от шоколад. 
 

а/ 4;   б/ 5;   в/ 6;   г/ 7. 
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21. В кое изречение местоимението изпълнява синтактична роля на непряко 

допълнение? 

а/ Кой изпълнява главната роля в нашумелия филм? 

б/ Подариха ми интересна книга за рождения ден. 

в/ Тази нова учителка е красиво и способно момиче. 

г/ Какъв прекрасен ден е днес! 
 

22. В кой ред са употребени само части на изречението? 

а/сказуемо, глагол, местоимение;         

б/ допълнение, определение, съществително име; 

в/ обстоятелствено пояснение, наречие, числително име; 

г/ определение, подлог, приложение. 
 

23. В кое от изреченията сказуемото е съставно именно? 

а/ Славеят започна да извисява сладкия си глас.      

б/ Телефонът внезапно иззвъня. 

в/ Нощта беше тиха, спокойна.                 

г/ Аз трябва да избера морето, а не планината. 
 

24. Кое твърдение НЕ е вярно? 

а/ Митът е свещен разказ, чрез който древният човек намира отговор на въпросите, които го 

вълнуват. 

б/ Митовете обясняват произхода на света и неговата подредба. 

в/ Митовете са най-ранните словесни произведения на човечеството. 

г/ Митовете разказват за исторически личности и събития от миналото. 
 

25. Кои са най-важните ценности на родовата общност? 

а/ ежедневно изразяване на благодарност към Бог; 

б/ увеличаването на плодородието; 

в/ продължаването на рода и съхраняването на моралните му ценности; 

г/ натрупването на богатство и създаването на голям имот. 
 

26. За кое художествено изразно средство се отнася твърдението? 

Художествено определение, чрез което се изтъква съществен признак на предмет 

или явление и се засилва изразителността на речта. 

…………………………………………………………………………… 
 

27. „Тримата братя и златната ябълка” е: 

а/ авторска приказка;           б/ вълшебна приказка;       

в/ битова приказка;   г/ приказка за животни. 
 

28. Кой ритуал НЯМА връзка с празника Еньовден? 

а/ Еньова буля;  б/ брането на билки;  в/ гадаенето;  г/ хамкане. 
 

29. От кой фолклорен текст е откъсът? 

Сама я мама залюля. 

Като седнала на люлки, 

тъмни се мъгли спуснали 

и люлки са се дигнали... 

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

30. Кой е най-почитаният празник във фолклорния зимен календар? 

а/ Васильовден;    б/ Богоявление;  в/ Коледа;          в/ Сирни заговезни. 
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Преразкажете текста от името на слънцето. 

     

 

   СКЪПЕРНИКЪТ И НЕГОВАТА РИЗА 
 

     Светослав Минков 

 

 Живееше някога един човек, който имаше много пари, ала беше голям скъперник. На обед и на 

вечеря се задоволяваше само със сух хлебец и студена водица, а за облекло му служеше една стара 

конопена риза, която бе наследил от баща си - също такъв голям скъперник като него. Всъщност от 

бащината му риза бе останал само един ръкав, защото другата част на ризата бе съшита от по-нови 

кръпки. Разбира се, скъперникът не обръщаше никакво внимание на това и не се смущаваше от 

подигравките на околните хора. 

 И тъй, един ден нашият скъперник съблече ризата от гърба си, изпра я и я простря да се суши 

върху дървената ограда на къщата си. 

 Не щеш ли, слънцето, което години наред бе сушило с лъчите си тая риза, се усмихна и си каза: 

 - Чакай да сляза на земята и да поискам от скъперника награда за услугата, която му правя вече 

толкова години. 

 Речено-сторено. Преобрази се слънцето на старец с дълга бяла брада, седна на голям пухкав облак 

и слезе на земята. Отиде в къщата на скъперника и похлопа на вратата му. 

 - Добър ден - каза то, когато богаташът се яви на прага. - Дойдох да си искам парите, които ми 

дължиш. 

 - Парите ли? Какви пари? - запита подплашен скъперникът и поиска да затвори вратата. 

 - Чакай! - рече гостът, като го хвана за ръката. - Аз съм слънцето. Години наред вече ти суша 

ризата с лъчите си, но досега ти не си ми дал нито пара за услугата, която ти правя. Много няма да ти 

искам. Само сто жълтици! 

 - Че ако ти наистина си слънцето, защо ти са тогава пари? - попита скъперникът, бледен като 

смъртник. - Мигар всички други хора ти плащат за туй, че си седиш на небето и си грееш за собствено 

удоволствие? 

 Слънцето се засмя, поглади бялата си брада и отговори: 

 - Парите аз не ще взема за себе си, а ще ги раздам на бедните. Ти си толкова богат, че сто 

жълтици за тебе ще бъдат колкото сто пшеничени зърна. 

 - Не давам никакви пари! Златото ми е по-скъпо от неволите на сиромасите! - извика сърдито 

скъперникът и тръшна вратата под носа на далечния пътник. 

 Тогава чудният гост прие отново стария си образ, отлетя на небето и огря оттам, както по-рано 

широката земя с благодатните си лъчи. 

 - Слушай, ветре! - рече слънцето на силния западен вятър, който минаваше в това време на крилат 

кон край него. - Слез на земята и грабни ризата на човека без сърце, когото хората наричат скъперник! 

 И западният вятър наду с всичка сила грамадния си рог, спусна се долу и грабна от оградата 

дрипавата риза на скъперника. 

 А богаташът, като видя, че ризата му се издига високо във въздуха, изскочи да я гони и да се 

надбягва с вятъра. 

 Тича той три дни и три нощи подире й, но не можа да я хване. Изпоти се, простуди се, легна на 

леглото си и умря. 


