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               СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІІ кръг 

 

ТЕСТ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

Училище: ......................................................................... гр./с. ........................................  

Име, презиме, фамилия: ................................................................................................... 

 

1. В коя дума броят на гласните е равен на броя на съгласните звукове: 

А) мозайка 

Б) веселие 

В) орлета 

2. Буквите на две думи са се разбъркали. Опитайте се да ги подредите и 

запишете думите: 

 А) а,  ч,  е,  з,  й    –         

 Б) л,  к,  в,  ъ   –         

3. На кой ред всички думи са написани вярно: 

 А) майка, двойка, Стойл 

 Б) чайка, наистина, лейка 

 В) лайка, маистор, Ивайло 

4. Подредете думите в правилните колонки според броя на сричките в 

тях: 

  детство      кост      оса      алеи      очила       дроб 

едносрични двусрични трисрични 
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5. Напишете липсващата буква и предложете дума за проверка. 

          ви....  –            сня.... –     

                                   мор....–                  пъпе....–    

    в....да –                         ст....дено –                   

6. Отделете думите в гатанката. Напишете я правилно и се опитайте да 

отгатнете. 

 ГърбавТодорвкоприваскъщатасиотива   

             

             

              

              

             

              

              

        Отговор:     

 

7. Довършете изреченията с дадените думи: 

 

 

 

 

Мечката се движи бавно. Тя е .........................................................     

Катеричката подскача от клон на клон. Тя е ................................. 

Котката ми спи по цял ден. Много е .................................... ............... 

 

 

г или к 

ж или ш 

о  или у 

пъргава ленива тромава 
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8.  Подредете думите в изречение. Напишете го. 

 подслон,  си,  можел,  заекът,  намери,  не, да 

             

             
              

 

9. Поправете грешките в изречението. 

 Заико и Кума лиса са вгурата под един дъп?  

10. Отделете изреченията в текста, като поставите препинателни знаци и 

главни букви. 

 дойде студената зима бял юрган покри нивите в планината  

всичко е бяло и тихо къде са се скрили всички 

 

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите след него. 

Врана и лисица 

 Враната намерила късче сирене и кацнала на едно дърво да си хапне. 

 Видяла я лисицата. Дошла под дървото и рекла: 

– Врано, вранчице, колко си хубава! Какви лъскави черни пера имаш! 

А какъв ли пък е сладък гласецът ти! Запей, миличка, да те послушам! 

Полъгала се враната от ласкавите думи на лисицата, отворила човката и 

гракнала: 

– Га, га!... 

 Сиренето паднало от устата ѝ. Лисицата го грабнала и избягала. 
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11. Кое твърдение е вярно според текста? Оградете ДА или НЕ. 

А. Лисицата застанала под дървото.                                  ДА       НЕ 

Б. Враната изпуснала късчето кашкавал.                       ДА      НЕ 

В. Лисицата мислила, че враната е много хубава.    ДА     НЕ 

12. Колко думи има в подчертаното изречение? 

А) 7    Б) 8    В) 9 

13. Свържете думите от приказката. 

хубава     глас 

ласкави     врана 

лъскави     пера 

сладък     думи 

14.  Напишете с една дума според приказката каква е: 

лисицата –         

враната –          

15.  Какво бихте посъветвали  враната? 
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               СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІІ кръг 

 

ТЕСТ ЗА ВТОРИ КЛАС 

Училище: ......................................................................... гр./с. ........................................  

Име, презиме, фамилия: ................................................................................................... 

 

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите след него. 

 

Сънят на врабчето 

Едно врабче си спяло сладко в гнездото, високо под една стряха, без да 

мисли как ще зимува и как ще се изхрани. То спяло и сънувало чуден сън: 

около него пърхали куп птици в най-светла премяна. Шиите им светели като 

атлаз, човките им били от злато, а перата им ставали ту зелени, ту червени. 

Очите им блестели от хубост като капка роса в ранни зори. Както гледало 

птиците наоколо си, врабченцето се повдигнало и тежко въздъхнало: 

— Клетник съм аз! Колко е бедна и сиромашка моята премяна! 

Щом изрекло това, и изведнъж му изникнали шарени перца. От радост 

врабчето заподскачало от клонче на клонче и не могло да се нарадва. То 

оглеждало своята пъстра премяна и само се чудело на хубостта й. Но още се 

ненарадвало, и страшна беда се стоварила на главата му: една змия,  свита на 

кълбо, се стрелнала към  него и за малко да го налапа. Побягнало уплашеното 

врабче и ето ти друга беда — един ловец, като го видял толкова хубаво, 

скочил да го улови. Врабчето се разплакало и занареждало: 

— Ох, горкото аз! Напусто се радвах! Ох, защо не  съм пак с моите 

сиви простички перца и да съм в гнездото си на спокойствие! 

Събудило се врабчето, поогледало се наоколо и като видяло, че е в 

гнездото си под стряхата, радостно скочило и отлетяло в дола. Скок, скок, 

скок–подскок, окъпало се в реката. Скок, скок, скок–подскок, намерило си 

зрънце и запяло: „Чик–чирик, чик–чирик!“ 
        Народна приказка 

 

 

1. Защо врабчето нарекло себе си „клетник“? 
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2. Какви са думите бедна и сиромашка? 

А) сродни думи  

Б) синоними  

В) антоними 

 

3. Какви беди се случили на врабчето с шарената премяна? Напишете 

ги. 

              

               

 

4. Как врабчето изразява радостта си от пъстрата премяна? Напишете с 

примери от текста. 

              

               

 

5. Как се чувствало врабчето в края на приказката? Обяснете защо. 

               

               

 

6. Напишете синоними (близкозначни думи)  на подчертаните в текста. 

 

беда –             

напусто -             

 

7. В подчертаното изречение има: 

А) 2 съществителни от женски и 1 съществително име от мъжки род 

Б) 2 съществителни от женски и 2 съществителни имена от мъжки род 

В) съществителни имена от всички родове 

 

8. Променете числото на съществителните имена: 

 

славеи –      стряха –     

змия –      сън –      
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9. Открийте всички съществителни имена в текста и ги заменете с 

техните умалителни форми. Напишете новия текст. 

 

 Близо до оградата  има дърво.  Слънцето огрява гъвкавите му клони.  
Между тях има малка къща. Тя е любимото  място на децата за  весели 
лудории. 
               

               

               

               

10.  На кой ред всички думи са написани правилно: 

А) строеж, Здравко, въздох 

Б) шкаф, Стевчо, тъмница 

В) гръмотевица, Владко, врабчета 

 

11.  Попълнете липсващите гласни в думите от пословиците. 

 

Когато гл...вата мисли , …стата  м…лчи.                                                  

Стр...хът има бързи кр...ка. 

 

12.  В оцветеното изречение от текста на приказката открийте 

прилагателните имена. Извадете ги и срещу всяко от тях напишете по 

една сродна дума. 

               

              

               

 

13.  Открийте съществителните собствени имена в текста и добавете 

към тях съществителни нарицателни имена, които ги поясняват. 

 

 Моята родина България е много красива! Вчера с татко се изкачихме 
на Рила. Покорихме нейния първенец Мусала. Прибрахме се вечерта по 
стария път, който следва извивките на Струма. 
 

пример: България – държава          

              

              

               

               

 

 



4 

 

14.  Отделете изреченията в текста, като поставите препинателните 

знаци и главните букви. 

 

 тая сутрин змията беше сърдита и гладна по обичая си тя се напече на 
слънцето и тръгна край слога в тревата пълзеше гол охлюв змията го 
забеляза и поиска да го хване щом се вмъкна в слога, налетя на 
Бързоходко и на Повлекана 
 

 

15.  Поправете грешките в текста и го напишете правилно. 

 

В края на селото заичето спря. Дали това беше воденичката на 
дядо горан.  Беше я виждало през лятото, когато слизаше да пие вуда 
на потока. Но защо сега не се чува тешкият воденичен камак? 
Изведнъш чу глъсове. Кои ли идваше? Това бяха лувци. 
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               СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІІ кръг 

 

ТЕСТ ЗА ТРЕТИ КЛАС 

Училище: ......................................................................... гр./с. ........................................  

Име, презиме, фамилия: ................................................................................................... 

 

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите след него.  

 

Как маймуната си търсела белята 
Народна приказка 

 

Едно момиче вървяло по пътя и носело на главата си голям глинен съд. 

То било угрижено, защото си мислело за белѝте, които правело напоследък, и 

за наказанието, което го очаквало от господарите му.  

Една маймуна любопитно наблюдавала от върха на високо дърво. 
Внезапно детето се спънало в камък и глиненият съд се разбил на земята. 

Пухкавите кексчета, които били в него, се търкулнали във всички посоки.  
– Ох, какво ми се случи пак! – завайкало се момичето. – Толкова много 

белѝ направих! 
То заплакало и продължило нататък с празни ръце. 
Маймуната пъргаво се спуснала по ствола на дървото. 
– Това ли са белѝ? – рекла си тя и се протегнала към едно кексче. – Ще 

пробвам тази беля, защото изглежда много вкусно. 
Кокосовите кексчета ѝ се усладили и тя ги изяла всичките. След това 

поела с бързи скокове към пазара, за да намери още от тях. Застанала пред 

една сергия и заговорила на продавача: 
– Извинете, господине, аз търся белѝ. Имате ли? 
Мъжът се ядосал, защото си помислил, че му се подиграва. 
– Белята ли си търсиш? – попитал я той.  

Маймуната закимала усърдно с глава.  

– Добре, изчакай малко тогава! 
Отишъл някъде и не след дълго се върнал с голяма торба. Подал ѝ я, а тя 

радостно я поела и не се разтревожила дори когато видяла, че отвътре нещо 

мърда. 
Щом намерила достатъчно отдалечено място, отворила торбата. От нея 

изскочили три дребни, но свирепи кучета. Разтреперила се от страх маймуната 

и се покатерила на най-близкото дърво. Там зърнала окачени нанизи с червени 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 
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плодове. Бързо откъснала един плод и го пъхнала в устата си. Горката, не 

видяла, че това са люти чушки, които селяните оставили да се сушат. В 

гърлото ѝ пламнал пожар! 

Маймуната спешно се нуждаела от вода, но под нея дебнели трите зли 

кучета. Тя трябвало дълго да чака, докато им омръзне да обикалят и си 

тръгнат. Тогава скочила на земята и препуснала до най-близкия поток. 

Оттогава маймуната никога повече не посмяла да си търси белята. 
 

1. Кое твърдение е вярно според текста? 

 

А) Момичето е угрижено, защото се е спънало в камък.  

Б) Момичето е угрижено, защото е счупило глинения съд. 

В) Момичето е угрижено, защото му предстои наказание. 

 

2. Как се е почувствало момичето от случилото се? Препишете едно 

изречение от текста, с което да докажете твърдението си. 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Защо маймуната объркала кексчетата с белѝ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Като използвате текста, докажете, че маймуната притежава следните 

качества: 

А) Маймуната е лакома, защото ___________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Б) Маймуната е доверчива, защото __________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Как разбирате израза „ТЪРСИШ СИ БЕЛЯТА”? 
___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. В кое от изреченията подчертаната дума е употребена в преносно 

значение? 

А) Маймуната спешно се нуждаела от вода. 

Б) В гърлото на маймуната пламнал пожар. 

В) Разтреперила се от страх маймуната. 
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7. В текста на приказката намерете и запишете: 

А) една двойка антоними 

________________________________________________________________ 

 

Б) две съществителни имена, образувани с представка 

_______________________________________________________________ 

 

8. От дадените прилагателни имена образувайте по едно съществително 

име от ж.р., ед.ч. и го членувайте. 

 

близък – _________________________________________________________ 

отдалечено – _____________________________________________________ 

 

9. Предложете по три сродни думи на думите: 

 

пробвам – _______________________________________________________ 

камък – _________________________________________________________ 

 

10. В кое изречение има словосъчетание от две прилагателни и едно 

съществително име? 

 

А) Летят волни птички лекокрили. 

Б) Волно лекокрилите птички летят. 

В) Лекокрилите птички са волни. 

 

11. На кой ред прилагателното име е сгрешено? 

 

А) писмена реч 

Б) ценни книги 

В) финна тъкан 

 

12. На кой ред всички съществителни имена са написани вярно? 

 

А) бухал, литар, пламък 

Б) бухъл, литър, пламак 

В) бухал, литър, пламък 

 

13. Членувайте поставените в скоби съществителни имена. 

 

(Полицай) ________________ спря (шофьор) _______________ на 

(автомобил) ________________, защото изпревари (камион) ______________ 

неправилно. 

През (пролет) _________________ (пръст) _______________ в (градина) 

_______________ е влажна и (растения) _________________ лесно си 

пробиват път към (повърхност) ____________________.  
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14. Срещу всеки откъс запишете от какъв вид художествено произведение 

е: приказка, гатанка, пословица, басня, народна песен. 

 

А) Бял прозорец без врата, пълна къща с деца. 

 

Б) Голям залък лапни, голяма дума не казвай. 

 

В) Нявга отдавна живял на света цар белобрад  

и премъдър. Имал той девет момчани чеда.  

 

Г) Майчица люлка люлее, 

     Челце му гали и пее: 

     – Нани ми, нани, детенце … 

 

Д) Бабо Жабо, знай си гьола! 

    С напън как ще стигнеш вола? 

    С ум отива се напред! 

_________________ 

 

_________________ 

 

_________________ 

 

 

_________________ 

 

 

 

__________________ 

 

15. Редактирайте текста и го препишете вярно. 

 

През ноща заваля и цялата земя се скри под снежната покрифка. 

Дарветата побеляха като захарни бокети, а по-стаклата на къщичките 

заблестяха звездички от скреш.  

На сутринта врапчето искочи от своето скривалище. Врабчето беше 

истръпнало от студта. Леден вятар разроши перошината му.  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІI кръг 

 

ТЕСТ ЗА  ЧЕТВЪРТИ КЛАС 
 

Училище: ......................................................................... гр./с. ………………................  

Име, презиме, фамилия: ................................................................................................... 

Прочетете внимателно  текста, разгледайте таблицата и отговорете на 

въпросите след тях. 

 

Зад планината живееше голям скален орел.  Един ден той се готвеше да се върне 

към планината, когато забеляза в слога нещо, прилично на камък, почернял тук-там от 

слънцето и от дъжда.  

Това беше Повлекана. Тя спеше до Бързоходко. Орелът си спомни за своето орле 

и реши да я вдигне. Преди да я даде на орлето, щеше да я пусне върху някоя скала, за 

да разбие черупката ѝ.  

Орелът с фучене се спусна към слога. Бързоходко се събуди, но докато се 

опомни, широките черно-кафяви крила на орела се размахаха над него. Грабливата 

птица спусна силните си крака със страшни нокти и грабна спящата Повлекана. 

Бързоходко се хвана за приятелката си и се помъчи да я издърпа, ала в миг се видя 

увиснал високо над слога. Могъщите крила на орела го издигнаха като перце.  

Дойде му на ум да пусне своята другарка и да скочи долу. Но беше късно. 

Орелът летеше високо над полето. Изтръпнал от страх, Бързоходко затвори очи и още 

по-здраво се хвана за Повлекана. 

            Таралежът се престраши, отвори очи и погледна надолу. Полето бе останало 

назад. Едва се виждаше селото, загубено между върбите, а реката блестеше на слънцето 

като лъскава жичка. Орелът беше вече над планината.  

След няколко минути прелетяха най-високия хребет. Напред се показаха още по-

високи върхове на друга планинска верига. Там се намираше гнездото на орела. Между 

двете планини се простираше дълга и тясна равнина, прорязана от голяма река. Някъде 

в средата на тая равнина мътно лъщяха зеленикавите води на голямо блато.  

Когато орелът стигна над блатото, срещу него се появи друг орел. Той се 

отличаваше от  похитителя с белезникавосивия си цвят и със снопчето пера, прилични 

на козина, които висяха като брада под клюна му. Освен това неговите крила бяха по-

дълги и по-заострени.  

Похитителят ускори бързината на своя полет. Тъмнокафявите пера на 

шията му настръхнаха като копия. Той се опита да набере височина, но плячката 

му пречеше. Брадатият орел го догони и налетя като метеор върху врага си. 

Двамата  нададоха пронизителни викове, които накараха пленниците да примрат 

от страх.  

Най-силното оръжие на скалния орел – ноктите му – беше заето. За да се брани, 

той пусна плячката си. Бързоходко и Повлекана полетяха към земята с бързина на 

падащ камък. Двамата другари се държаха един о друг, вцепенени от страх, изгубили 

ума и дума. Те се носеха надолу, където лъщеше нещо голямо и гладко. Изведнъж край 

тях се разнесе оглушителен плясък. Отвред ги обгърнаха мрак и студ. Бяха паднали в...  

 

(По Ем. Станев) 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 
1000 София, ул. „Екзарх Йосиф” № 61, тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 
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2 

 

Таралежи 

Общи сведения Начин на живот Хранене 

▪ средни по размер 

бозайници; 

▪ дължина на тялото – около 

20 см.; 

▪ покрити с бодли, които  са 

видоизменени косми. 

▪ самотни и неконтактни 

животни; 

▪ активни само през нощта – през 

деня се крият и спят; 

▪ тичат бързо – до 3 м. в секунда, 

могат да скачат, плуват и пълзят. 

▪ основно насекоми, 

безгръбначни, 

жаби, малки 

гризачи, яйца, змии; 

▪ ядат също 

плодове. 

 

1. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Перата по шията на брадатия орел са сравнени с копия. 

Б) Между планините има обширна равнина, прорязана от река. 

В) Най-силното оръжие на скалния орел са ноктите му. 

 

2. Кое твърдение е вярно според таблицата, но не и според текста? 

А) Таралежите може да станат жертва на грабливи птици. 

Б) Таралежите са самотни и неконтактни животни. 

В) Таралежите обикновено спят през деня. 

 

3. Кои хора приличат по своите качества на таралежа от текста? 

А) безумно смели и жертвоготовни 

Б) готови да помогнат, макар че се страхуват 

В) страхливи, безсърдечни, егоисти 

 

4. Какво животно според вас е приятелката на таралежа? 

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

 

5. Довършете последното изречение от текста, като се съобразите със 

съдържанието. 

Бяха паднали в.................................. 

 

6. Разпределете дадените характеристики и ги запишете под героя, за който се 

отнасят: 

сивкав, с по-голям размах на крилата, черно-кафяв, скален, брадат, похитител, с 

настръхнали пера, със заострени крила 

 

Първият орел       Вторият орел  

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

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

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

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

 

7. Посочете две особености на таралежа, които се споменават  в таблицата и се 

загатват в текста. 

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

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

  
8. Кое  НЕ е синоним на израза „губя ума и дума“? 

А) стъписвам се 

Б) полудявам 

В) стреснат съм 
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Следващите въпроси (9. – 13.) са върху откъса, изписан с по-тъмен шрифт. 

 

9. Запишете синоним на подчертаната дума в откъса. 

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

 

10.  Препишете от откъса по един пример за: 

А. сложна дума – ....................................................................................................................... 

Б. сравнение – ............................................................................................................................. 

В. съществително име, членувано с кратък определителен член – ...................................... 

 

11. Препишете от откъса по един глагол за всяко от дадените времена. 

 

минало свършено  минало несвършено  сегашно 

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

 

12. Подчертайте главните части в даденото изречение. Определете вида му по 

състав. 

 

Той се опита да набере височина, но плячката му пречеше. 

 

По състав изречението е............................................................................................................ 

 

13. Разделете дадените думи на морфеми и попълнете таблицата. Ако някоя от 

посочените морфеми не присъства в думата, поставете тиренце в съответната 

графа.  

настръхнаха пленниците 

 
представка  корен наставка окончание определителен  

член 

     

     

 

 

14. Какво според вас се случва с Бързоходко и Повлекана, след като падат? 

Напишете продължение на текста от десетина изречения. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

15. Поправете правописните и пунктуационните грешки в текста, както и 

грешките при членуване. Ако ви остане време, препишете редактирания текст. 

 

Преди да дустигнат трастиката, приятелите забелязаха че над водата се зеленеят  

 

сочните листа на растения, които покриваха  част от блатото. Те  образуваха сащинска  

 

покрифка. 

 

Това са водни лилий – обясни Остроноско когато таралежа попита за тях – По  

 

тоя  килим се крият зелено ногите водни кокошки. 

 

Патешественниците забелязаха как една малка птица бързо избяга по листата.  

 

Нейната масленозелена перошина се сливаше  с цвета на водното разстение. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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               СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІІ кръг 

ТЕСТ ЗА ПЕТИ КЛАС 

Училище: ......................................................................... гр./с. ........................................  

Име, презиме, фамилия: ................................................................................................... 
 

   Прочетете текста и отговорете на въпросите към него ( 1. – 12. въпрос) 

           За порасналия човек животът има три основни етапа – раждане, сватба и смърт. И 

докато раждането и смъртта са част от наложен отвън кръговрат на 

съществуванието, сватбата е единственото събитие, поверено и подвластно на човека. 

То е центърът, който обединява и примирява раждането и смъртта, като огражда 

пространство, което позволява на човека да участва в чудото на живота, създавайки го 

сам. Именно поради този смисъл на брака сватбената обредност е изключително 

богата, натоварена с огромната  отговорност да гарантира продължаването на 

магията на живота. Изследванията на етимологията на думата „сватба” навеждат 

към значения като „съхраняващ себе си” или „започващ себе си отначало”. 

    Порасналият човек има съзнание за вечност и в малкото , и в голямото. И ако 

поддържането на „небесната” вечност е работа на Бога, осигуряването на „земната”  

вечност е задължение на човека и всички сватбени ритуали имат за цел тази задача да 

бъде максимално благополучно изпълнена. 

    Бракът е посвещаване на встъпващите във велика тайна. Той задава рамката и прави 

възможен прехода на младоженците от живот без „магически” ангажименти към 

космически отговорно съществуване. Затова главата на булката е покривана с плътна 

червена кърпа и буквално са я водили, защото в сватбата тя прави преход и трябва да 

спре да вижда досегашния свят, за да отвори очите си за другия.Затова и сватбеният 

букет е бил иглолистно дръвче като символ на космическото дърво на живота, което 

свързва земното и небесното. Затова се пеят и „засевки” – специални сватбарски песни, 

по време на които обредно се пресява брашно и замесва хляб и това вероятно 

символизира включването на космическото в брачната двойка. Мъжът и жената 

престават да съществуват поотделно и се превръщат в едно цяло, „замесени” в 

„тестото” на вселената.  

 

1. Коя е темата на текста? 

 А) мъдростта на порасналия човек 

 Б) три основни етапа в човешкия живот 

 В) сватбата – значимо събитие в човешкия живот 

 Г) сватбени ритуали 

 

 2. Как е осъществена връзката между втори и трети абзац? 

 А) чрез синоними 

 Б) чрез лично местоимение 

 В) чрез повторение 

 Г) чрез сродни думи 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 
1000 София, ул. „Екзарх Йосиф” № 61, тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 
http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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 3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

 А) Порасналият човек има съзнание за вечност. 

 Б) Главата на булката е покривана с прозрачна червена кърпа. 

 В) Замесеният обреден хляб символизира включването на космическото в  

      брачната двойка. 

 Г) Сватбената обредност е изключително богата 

 

 4. Защо сватбата е наречена „центърът” в човешкия живот? Отговорете с изречения 

от  текста.  

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

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

 

 5. Защо думата „небесната” във втория абзац  е поставена в кавички?  

 А) защото е метафора                                  

 Б) защото се отнася до Бога   

 В) за да изпъкне                      

 Г) защото е цитат   

                                

 6. Коя от посочените думи НЕ е синоним на думата ритуал? 

 А) обред                                                         

 Б) церемония    

 В) правило                                           

 Г) разбиране 

  

7. Колко сватбени ритуала са споменати  в текста? 

 А) 2                                                                 

 Б) 3  

 В) 4                                                             

 Г) 5 

 

 8. Какъв символ на обвързването между мъжа и жената, често срещан във 

вълшебните народни приказки, не е споменат в текста? 

 

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

 

 9. С коя дума може да се замени глагола „да гарантира” в първия абзац, без да се 

промени смисълът на изречението?  

 А) да уреди                                                 

 Б) да започне 

 В) да извърши                                           

 Г) осигури 

 

10. От колко изречения е изграден първият  абзац на текста?  

 А) 2 прости изречения и 3 сложни изречения 

 Б) 3 прости изречения и 2 сложни изречения 

 В) 1 просто изречение и 4 сложни изречения 

 Г)  2 прости изречения и 2 сложни изречения 
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11. Посочете една от двете сложни думи в първия абзац и определете изграждащите я 

морфеми.  

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

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

 

12. Кой е верният ред, с който може да се продължи изречението? 

      „Засевки” се отнася към „сватбарски песни” както..... 

 

 А) магия към вълшебство                 В) небесно към земно 

 Б) раждане към смърт                       Г) раждане към събитие 

 

 

13. Поправете допуснатите грешки в текста. 

     Обичам да наблюдавам баба ми, докато готви, и да слушам разказите и за това как 

нейните майка и баба са приготвяли храна. 

 – За хората на село казва баба, ако комина  дими, значи в тая къща има живот. Все ще 

се намери какво да се сложи да къкри на огъня – я чорбица от някакви бурени, я 

папурник... Жените умееха от всичко да наготвят. 

    Папурник казвали на царевичният хляб, с който често преживявали. Баба ми разказва, 

че не го обичали много, понеже изтъргвал стомаха като със шкурка, но топъл бил много 

вкусен и оханен, особенно да се яде със сирене, с изпържени с червен пипер пресни яйца 

или със запържена слънинка. 

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите (14. – 15.) 

Прошката 

    Прошката е мост  към любовта и щастието. Тя ни учи, че любовта освобождава от 

страха. 

    Прошката пречиства въздуха, сърцето и душата. Чрез прошката ние осъществяваме 

връзка с това, което е по-велико от нас, с това, което надхвърля въображението ни – с 

божественото. Тя ни позволява да бъдем в мир със себе си и с тайнството на живота.  

     Да простиш, не означава да се съгласиш с постъпката, да извиниш възмутителното 

поведение. Прошката означава да не бъркаме повече в раните, за да не продължават да 

кървят. 

 

14. Кои са местоименията в подчертания текст? Извадете ги и ги определете. 

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

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

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

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

  

15. Какви художествени средства е използвал авторът в І абзац? 

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

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

  

16. Думата „заговезни” идва от думата „заговявам”, която означава: 

 А) празнувам за здраве и берекет 

 Б) почвам да постя  

 В) посещавам близките си  

 Г) паля огньове за пречистване 
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17. Посочете четири обичая, които се извършват на празника Сирни заговезни 
...........................................................................................................................................................

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

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

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

  

18. Помислете върху текста, озаглавен „Прошката”.  Напишете съчинение на тема: 

„Силата да прощаваш” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................  
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               СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІІ кръг 

 

ТЕСТ ЗА ШЕСТИ КЛАС 

Училище: ......................................................................... гр./с. ........................................  

Име, презиме, фамилия: ................................................................................................... 

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите към него ( 1. – 12. въпрос) 

    Из саваните на Източна Африка преобладават акациевите дървета. Те имат остри 

тръни, но много животни се хранят с тях. Дребните антилопи и газели пасат младите 

филизи, по-едрите се хранят с храсти, а слонове и жирафи обелват и поглъщат листата 

и корите на големите дървета. 

   Акациите осигуряват наблюдателни постове, сянка, служат за чадъри, за складиране 

на хранителни запаси, за домове и за точене на ноктите. Леопардите се крият високо в 

клоните им, за да дебнат плячката си, а след успешен лов вдигат трупа й нависоко 

между два клона, далече от достъпа на хиените. В горещите дни лъвове си почиват под 

сенника от листа, а тигрови змии търсят из клоните гнезда на птицата тъкач и 

новоизлюпени пиленца. 

   От клоните висят копринени пашкули на нощни пеперуди. По време на размножаване 

женската е вътре в пашкула, но мъжкият остава отвън, където е изложен на атаката 

на мравките, живеещи в основата на тръните. Мравките пазят дърветата от 

листоядни насекоми, но не и от нашественици като африканските маймуни, които 

късат къдравите шушулки и изяждат семената им. 

   Узрелите семена, погълнати от антилопи и слонове, се размекват от стомашните им 

сокове. Само така тези семена биха могли да поникнат отново. Торните бръмбари 

заравят семената, докато  ровят, и така се ражда ново акациево дърво. 

 

1. Коя е темата на текста? 

А) акациевите дървета в саваните на Източна Африка 

Б) акациевите дървета – храна за малки и големи животни 

В) акациевите дървета – в помощ на животните 

Г) помощта на животните за раждането на акациеви дървета 

 

2. Как е осъществена връзката между трети и четвърти абзац в текста? 

А) чрез синоними 

Б) чрез местоимения 

В) чрез сродни думи 

Г) чрез повторение 
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3. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Акациите нямат остри тръни и затова много животни се хранят с тях. 

Б) Леопардите се крият високо в клоните на акациевите дървета по време на лов. 

В) Слонове и жирафи ядат младите филизи на акациевите дървета. 

Г) Леопардови змии търсят из клоните гнезда на птицата тъкач. 

 

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) Благодарение на торните бръмбари се ражда ново акациево дърво. 

Б) Антилопи и слонове поглъщат узрелите семена и те се размекват от стомашните им 

сокове. 

В) Акациите служат за чадъри, за складиране на хранителни запаси, за домове. 

Г) Мравките пазят дърветата от нашественици като африканските маймуни. 

 

5. В текста са използвани две сложни думи. Кои са те? 

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

 

6. С коя дума може да се замени подчертаната дума атака, без да се промени 

смисълът на изречението?  

А) ожесточение 

Б) заплаха 

В) нападение 

Г) настървение 

 

7. Коя двойка се различава от останалите по лексикалното значение на думите в нея? 

А) ловец – плячка                                             

Б) наблюдателен – бдителен           

В) успешен - сполучлив           

Г) запаси - резерви  

 

8. Кои са глаголите в първото изречение на втори абзац? В кой залог са употребени? 
............................................................................................................................................................

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

 

9. В кои сложни изречения в първи абзац са използвани само съчинителни връзки? 

А) в първото 

Б) в първото и второто 

В) във второто 

Г) във второто и третото 

 

10. Какво по състав е последното изречение на втори абзац? 

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

 

11. Открийте обособената част в последния абзац и я определете като част на 

изречението. 

 

............................................................................................................................................................ 
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12. При коя от двойките отношението е същото като отношението в двойката 

шушулки - семена 

А)  леопард – плячка  

Б)  мравки - листоядни 

В)  нашественици - маймуни 

Г)   гнезда - пиленца 

 

13. Поправете допуснатите грешки в текста  

      Всяка година след обилните дъждове от Декември до Май пасищата на кратера 

стават изумрудено-зелени, отрупани с розови, жълти, сини и бели цветчета петунии, 

лупина, маргаритки и рядка синя детелина виреещи върху богатата  вулканична почва.С 

настъпване на сухия сезон кратера постепено променя цвета си от зелен на жълт, а после 

на жълто-кафяв и светло-кафяв и животните се събират около блатото.Тъй като 

тревата покрива около две-трети от кратера, нищо не нарушава чудната хармония на 

цветовете, освен отделни групи акациеви дървета и оголени скали.  

    Буквално изолирани от външният свят чрез стените на кратера животните нямат 

много грижи, за да оцелеят. 

 

14. Посочете четири характеристики на баснята като литературно произведение. 

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

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

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

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

 

15. Обяснете литературния термин „пейзаж”. 

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

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

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

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (16. – 19. въпрос) 

Учени от цял свят работят за създаване на нови високотехнологични продукти, 

като използват уникални качества на животни и растения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Например крилата на пустинните бръмбари, които живеят в Намиб, са покрити с 

малки издутини. Благодарение на тях насекомите събират водни капчици от честите 

мъгли, падащи в един от най-сухите райони на Земята. Специалисти от Оксфордския 

университет работят над специално покритие, вдъхновено от пустинните бръмбари. 

Изобретението им може да помогне за спестяването на вода и енергия в свят, изправен 

пред евентуален недостиг в резултат на климатичните промени.  

  Растението селагинела пък съдържа захароза, известна като трехалоза, 

благодарение на която изсъхва при суша, след което разцъфва отново. Индийската 

компания "Панацея Биотек" извършва опити, за да провери дали по подобен начин могат 

да се съхраняват ваксини без замразяване. 

 

16. Какво е предназвачението на текста? 

А) да въздейства  

Б) да информира  

В) да забавлява 

Г) да рекламира 

 



4 

 

17. Посочете термините, употребени в последния абзац.  

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

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

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

 

18. От колко изречения е изграден вторият  абзац на текста?  

А) 1 просто изречение и 3 сложни изречения   

Б)  1 сложно изречение и 3 прости изречения    

В)  2 прости изречения 

Г)  2 прости изречения и 2 сложни изречения   

  

19. Колко местоимения са употребени във втори абзац? Препишете ги и ги 

определете. 

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

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

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

 

20. Напишете съчинение на тема „Красотата на природата” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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               СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІІ кръг 

 

ТЕСТ ЗА СЕДМИ КЛАС 

Училище: ......................................................................... гр./с. ........................................  

Име, презиме, фамилия: ................................................................................................... 

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 11. включително. 

 

„Буквар с различни поучения” се състои от 140 страници и е малка по размер 

книжка, но за българите се превръща в енциклопедия и учебник по морал. Първото 

издание се отпечатва в Брашов и има послесловие, в което с особена симпатия и любов 

към децата се описва взаимоучитилният метод. Книгата завършва с обръщение към 

спомоществователите, озаглавено „Любезни еднородни”. Тези два текста отсъстват 

от следващите издания, но разнообразната информация в буквара и неговата смесена 

природа го превръщат в любима книга за домашно четене сред българите. „Буквар с 

различни поучения” е сборник, насочен към светското, а не към църковното образование. 

Съставен е по примера на книги от гръцки и сръбски автори, но е предназначен специално 

за българските деца. Заради рисунките на делфин и кит на последната страница 

книгата е наречена „Рибен буквар”. В нея има осем раздела, на самия буквар е посветена 

малка част, а е оставено място за възпитателни и познавателни четива („Добри 

съвети”, „Умни ответи”, „Басни” и „Различни истории”). Значението на този сборник 

с поучения е в няколко посоки. Той става пример за бъдещи издания с метода си, 

композирането на отделните раздели и включването на изображения за по-интересно 

изложение. Текстовете са написани на жив български език, близък до говоримите 

диалекти, най-вече до източнобългарските, които постепенно се налагат в 

изграждането на съвременния български книжовен език.  

В първата, истинската букварна част, се налага използването на звуковия метод. 

Вместо изговарянето на възприетите имена на буквите „аз, буки, веди, глагол…” Петър 

Берон предлага много по-лесното и разбираемо за децата произнасяне със звуковете, 

които те чуват – „а, бъ, въ…”, най-близко до съвременния български изговор. 

 

1. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Първото издание на буквара се отпечатва в Браила. 

Б) В „Буквар с различни поучения” има осем раздела, като на самия буквар е посветена 

най-голямата част. 

В) Първата книга за деца се превръща в любима книга за домашно четене и учебник по 

морал. 

Г) Заради рисунките на делфин и кит на заглавната страница книгата е наречена „Рибен 

буквар”. 
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2. Каква е употребата на сегашното време в текста? 

А) актуална 

Б) обобщена 

В) историческа 

Г) преизказна 

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) „Буквар с различни поучения” е сборник, насочен към църковното, а не към светското 

образование. 

Б) В букварната част се налага използването на звуковия метод.  

В) Съставен е по примера на книги от гръцки и сръбски автори. 

Г) Букварът се състои от 140 страници и е малка по размер книжка. 

 

4. Стилът на текста е: 

А) официално-делови 

Б) художествен 

В) научен 

Г) научнопопулярен  

 

5. С коя дума от посочените може да се замени подчертаната в текста еднородни, без 

да се промени смисълът на изречението? 

А) приятели 

Б) сънародници 

В) съмишленици 

Г) последователи 

 

6. Основната тема на текста е: 

А) Рибният буквар на д-р Петър Берон 

Б) Първото издание на „Буквар с различни поучения” 

В) Първият буквар за българските деца 

Г) Рибният буквар – енциклопедия и учебник по морал 

 

7. В изречението Текстовете са написани на жив български език, близък до 

говоримите диалекти се съдържа дума в преносно значение. Препишете я и обяснете 

нейния смисъл (или – намерете неин синоним), 

 

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

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

 

8. Препишете сложното смесено изречение от първия абзац на текста и определете 

вида на подчиненото в него.  

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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9. Посочете схемата, отговаряща на изречението от задача 8. 

 

А) 

 

 

 

Б) 

 

 

 

В) 

 

 

 

 

 

Г) 
 

 

 

 

10. Открийте сказуемото в изречението Значението на този сборник с поучения е в 

няколко посоки и определете вида му. 

 

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

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

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

 

11. При коя от двойките думи е запазено същото съотношение, както при двойката 

книга - буквар 

А) спомоществователи – еднородни 

Б) „Добри съвети” – „Умни ответи”  , 

В) говорими диалекти –източнобългарски диалекти  

Г) сборник – книга 

 

12. Изберете най-подходящата дума, с която може да бъде запълнено съответното 

празно място в текста. 

 

В годините, когато физическото …………... (A) е неотменна част от обучението на 

децата, Берон пише: „Ще отидем на поляната при другите ученици. Ще погледам, като си 

………….. (Б). Ачи подир малко ще идем да ядем. И подир пладне пак тъй ще сторим”. За 

любовта му към децата и хуманната насоченост на книгата знак е и отделянето на почти 

две страници за спрежението на глагола „любя”. За Берон …………… (В) е християнска 

добродетел, но и съществен елемент от всекидневното ……………. (Г). 

 

А) възпитание, наказание,упражнение 

Б) играят, почиват, мързелуват 

В) ученето, любовта, послушанието 

Г) обучение, отношение, общуване 
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13. Обяснете употребата на запетаите в изречението Текстовете са написани на жив 

български език, близък до говоримите диалекти, най-вече до източнобългарските, 

които постепенно се налагат в изграждането на съвременния български книжовен 

език: 

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

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

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

 

14. Препишете текста, като поправите граматичните, правописните и 

пунктуационните грешки. 

 

Един от най-интересните дялове в първото издание на букварът е „Физически 

сказания”. Той дава обща представа за света и събужда любопидството и фантазията и на 

деца и на родители. В края на буквара Берон добавя три вложки с гравюри на не познати 

животни от далечни страни. С това нововаведение ученият става пръв застъпник на 

нагледното обучение у нас. В следващите издания той сменя ильострациите до текстовете. 

Рибния буквар е първата българска детска книга. В предговора Петър Берон споделя 

своите основания за създаването й след като е видял детски издания „по-други места”, 

докато в България децата преминават младоста си „с толкова страх”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

15. Открийте изразните средства (тропи и фигури), използвани в стиховете от одата 

„Братя Миладинови” на Иван Вазов, и дайте по един пример за всяко от тях 

 

Летете, о, песни, спомени големи, 

въздишки последни за бившето време! 

Пейте ги, девици, при Пинд и при Шар, 

пейте ги при Струга, град хубав и стар, 

дето се родиха двата Миладина, 

на Македония двата верни сина. 

 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….. 
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16. На кого от разказа „Една българка” от Иван Вазов принадлежат думите „Да те 

вземат рогатите”? 

А) на баба Илийца, когато не получава очакваната от манастира помощ 

Б) на отец Евтимий, когато посреща баба Илийца в манастира 

В) на баба Илийца в борбата й с кола, забит от години в пръстта 

Г) на хаджи Хасан ага, когато вижда баба Илийца на брега на Искъра 

 

17. Как се свива фокусът на изображение на обстановката в експозицията на 

повестта „Немили-недраги”? 

А) от браилските улици през лавките и кафенетата на „народните” българи до „една изба” 

Б) от мъглата през „мъжделивите фенери” до „една полуразбита лампа” 

В от пустите улици през затворените казина до едно прозорче 

Г) от пристанището през улиците на града до надписа: „Народна кръчма на Знаменосецът” 

 

18. Каква е ролята на лирическия увод във Вазовата ода „Опълченците на Шипка”? 

 

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

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

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

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

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

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

 

19. За кого от Вазовия разказ „Една българка” се отнасят цитираните думи и в коя 

част са включени: Той беше облечен с калугерско расо, разгънатата предница на 

което даваше възможност да се види хъшовска носия, обагрена с кръв. За да 

отговорите, е необходимо да оградите съответната буква и цифра. 

 

А) калугера Евтимий ІІІ част 

Б) бунтовника   V част 

В) Перо   VІ част 

Г) бунтовника  VІ част 

 

20. Прочетете цитата от одата на Иван Вазов „Опълченците на Шипка” и напишете 

есе на тема „Как се живее легендарната слава днес” 

И днес йощ Балканът,  

щом буря зафаща, 

спомня тоз ден бурен,  

шуми и препраща 

славата му дивна като някой ек 

от урва на урва и от век на век! 
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               СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІІ кръг 

ТЕСТ ЗА ОСМИ КЛАС 

Училище: ......................................................................... гр./с. ........................................  

Име, презиме, фамилия: ................................................................................................... 

 

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 14. включително.  

 

Появили се преди около 55 милиона години, прилепите са едни от най-древните 

бозайници. Наричат ги “ръкокрили”, защото предните им крайници са прераснали в крила 

и са им отредили мястото на единствените бозайници, способни на устойчив полет.  

В света са известни над 1100 вида прилепи. Не се срещат единствено в Антарктида, 

най-северните части на Европа, Азия и Америка и на някои отдалечени острови. В 

България са познати около 30 вида от семействата Булдогови, Подковоносови и 

Гладконоси.  

Познатите на човечеството прилепи се делят на две големи групи. Едните, известни 

като “летящи лисици”, имат по-големи размери и се хранят предимно с плодове, а другите, 

по-дребните, притежават свойството да се ориентират с ехолокация – улавят отразените от 

различни обекти ултразвукови вълни и “изграждат” в мозъка си триизмерна картина на 

заобикалящата ги среда. Благодарение на ехолокацията се ориентират безпогрешно в 

тъмното и намират храна – предимно летящи през нощта насекоми. Най-големият прилеп – 

гигантска летяща лисица, е с размах на крилата до 1,8 метра. Най-малкият тежи 2 грама, 

тялото му е 3 см, а размахът на крилете му – 15 см. Това вероятно е и най-малкият 

бозайник в света. Някои малки прелепи, живеещи в Южна Америка, са известни като 

“вапмири”, защото се хранят с кръв. Намират през нощта заспали бозайници, пробиват 

кожата им с малките си зъбки и ближат кръвта. Бозайниците не изпитват болка и дори не се 

събуждат. Прилепите вампири рядко навестяват хора, защото ги различават по дишането.  

Летящите бозайници обитават села и градове, гори и пещери, изоставени мини. 

Обикновено висят с главата надолу – първо, защото това е идеалната позиция за излитане, 

и второ, защото така стоят далеч от опасностите. Женските раждат по едно малко на година, 

кърмят го един месец, като при опасност летят с него. Способни са да го разпознаят и 

открият дори сред хиляди други. Размножителният период продължава от май до август. 

Тогава е изключително опасно да се безпокоят, защото, веднъж паднало на земята, малкото 

е напълно безпомощно и загива. След средата на август прилепите започват да се хранят 

усилено, трупат подкожна тлъстина и се отправят към зимните си убежища. В умерените 

ширини от края на ноември до началото на март изпадат в състояние на зимен сън. 

Най-често презимуват в пещери и образуват многочислени колонии. Ако се събудят и летят, 

бързо губят енергийните си запаси и не доживяват пролетта. Продължителността на 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 
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живота на по-дребните видове е 10-15 години, а на по-едрите – 20-30. Най-възрастен 

прилеп – 41-годишен, е уловен в Русия.  

Особеният вид и поведението на прилепите са причина за двойственото  отношение 

на хората към тях. Някои народи ги обожествяват, други изобразяват демоните с крила на 

прилепи. Някои ги свързват със смъртта, призраците и болестите, други ги възприемат като 

предвестници на радостта. В Южна България думата прилеп е синоним на “прилепване”, 

“привличане”, “примамване”. Там хората в миналото носели тайно изсушено крило от 

прилеп, за да привличат любов, здраве, пари.  

 

1. Темата на текста е: 

А) Знания и поверия за прилепите 

Б) Видове прилепи в България и по света 

В) Анатомията и поведението на прилепите 

Г) Ползата и вредата от прилепите 

 

2. Коя е водещата функция на текста? 

А) експресивна 

Б) информативна 

В) апелативна 

Г) провокативна 

 

3. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Всички прилепи се хранят с плодове и насекоми. 

Б) През първия месец от живота на прилепчето майката не се отделя от него. 

В) Прилепите вампири са най-малките бозайници в света. 

Г) Най-усилено прилепите са хранят в началото на есента. 

 

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) Прилепите не се срещат само на най-студените места на планетата. 

Б) Дребните прилепи ловуват през нощта благодарение на ехолокацията. 

В) Най-големите прилепи се срещат в Русия. 

Г) Прилепите умеят да стоят далеч от опасност. 

 

5. Текстът НЕ дава информация за: 

А) произхода на прилепите 

Б) размера на прилепите 

В) убежищата на прилепите 

Г) народните вярвания за прилепите 

 

6. Ехолокацията се основава на: 

А) звук 

Б) светлина 

В) размер 

Г) релеф 

 

7. Като имате предвид информацията от текста, избройте с какво се хранят 

прилепите. 

............................................................................................................................................................ 
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8. Кои са отличителните белези на трите прилепни семейства, познати в България, 

според техните наименования? 

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

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

9. Кое от изброените (дума или словосъчетание) НЕ е контекстов синоним на 

“прилепи”? 

А) ръкокрили 

Б) летящи лисици 

В) вампири 

Г) демони 

 

10. Коя от изброените думи, употребена в текста, НЕ е сложна? 

А) ръкокрили 

Б) ехолокация 

В) многочислени 

Г) предвестници 

 

11. От подчертаното в текста изречение извадете думите, които имат представки. 

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

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

12. Първото изречение в текста е: 

А) просто 

Б) сложно съчинено 

В) сложно съставно с подчинено определително 

Г) сложно съставно с подчинено обстоятелствено 

 

13. В изречението Тогава е изключително опасно да се безпокоят, защото, веднъж 

паднало на земята, малкото е напълно безпомощно и загива запетаите отделят: 

А) обособени части в просто изречение, което е част от сложно съчинено изречение 

Б) прости изречения, които са част от сложно съставно изречение 

В) обособена част и подчинени обстоятелствени изречения, които са част от сложно 

смесено изречение 

Г) подчинено подложно и подчинено определително изречение, които са част от сложно 

съставно изречение 

 

14. Защо думата “изграждат”, употребена в текста, е поставена в кавички? 

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

 

15. Препишете текста, като поправите допуснатите правописни, граматични и 

пунктуационни грешки.  

Месното източно-родопско население нарича прилепите още нощно пиле, нощна птица, 

полу птица. Старите хора разказват легенда която обяснява защо прилепите летят само 

нощем “Било много одавна. Решили птиците и животните да водят война кой да господства. 

Отначало побеждавали птиците и прилепа отишал на тяхна страна. Тогава му поникнали 

крилете. После птиците започнали да губят и на края били победени. Но крилете на 

прилепа останали. Той се скрил в пещерите и в тъмните дупки защото се срамувал от 

предателството си към животните.” 
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............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

16. В стихотворението “Скрити вопли” на Димчо Дебелянов тишината е назована 

няколко пъти: “тихи пазви тиха нощ разгръща”, “да шъпнеш тихи думи в тишината”. 

В няколко реда обяснете как възприемате този художествен факт.  

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

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

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

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

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

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

 

17. Прочетете следните стихове и напишете от кои стихотворения са: 

А)   стоят две деца и треперят 

   и дреме в очите им скръб. 

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

 

Б)  и колко скръб в очите трескави, 

    и колко мъка се чете! 

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

 

18.Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. Лирическата героиня от стихотворението 

“Потомка” на Елисавета Багряна назовава образи, които ѝ “говорят” за свобода:  

А) древна .... непокорна кръв 

Б) прабаба... избягала в среднощ дълбока 

В) моя кръвна майчице-земя 

Г) волен глас, по вятъра разлян 
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19. Прочетете строфата от стихотворението “Устрем” на Димчо Дебелянов и посочете 

употребените изразни средства, като дадете поне по един пример за всяко от тях. 

 

Химн от арфа златострунна, 

прозвучала под ръцете 

на пробудената пролет, 

пълни с радост целий свят; 

и сред звуците кристални,  

в росни, светнали долини, 

минзухари подранили 

и кокичета цъфтят. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20. Прочетете размислите на писателя Константин Константинов: 

”...дълбоката същина на един народ не лежи нито в земята, която населява, нито във вярата, 

която изповядва. Повече от всичко тя е неговият език. Езикът – ето нашата най-истинска и 

безсмъртна родина.” 

 

Напишете есе на тема “Родният език”.  
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               СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІІ кръг 

ТЕСТ ЗА ДЕВЕТИ КЛАС 

Училище: ......................................................................... гр./с. ........................................  

Име, презиме, фамилия: ................................................................................................... 

 

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 14. включително.  

 

Лирата е струнен музикален инструмент, добре познат и широко използван в 

класическата древност. Старогръцката поезия се изпълнява със съпровод на лира. От 

името на инструмента произлиза и названието на един от трите литературни рода – лирика. 

Въпреки това лирата няма гръцки произход. Месторождението ѝ трябва да потърсим в 

Западна Азия или в Северна Африка, където се използва и до днес. Навлизането ѝ в 

Гърция можем да проследим през Тракия и Лидия. Известно е, че именно на лира е свирил 

легендарният тракиец Орфей. Предания описват инструмента му така: “два рога от козел 

обтягат седемте струни, а коруба от костенурка усилва звука им.” Със седемструнна лира е 

изобразяван Орфей и на повечето рисунки. Разбира се, древногръцката митология има 

своя версия за произхода на лирата. Според нея тя е изработена от младия бог Хермес от 

коруба на костенурка, а за струните ѝ е използвана крава, открадната от стадата на бог 

Аполон. Когато разкрил кражбата, Аполон се разгневил, но бил омилостивен – по 

предложение на Зевс Хермес му подарил лирата и тя се превърнала в неизменен Аполонов 

атрибут. Инструментът се свързва с добродетелите на Аполон – умереност и равновесие, и 

се противопоставя на Дионисиевите, които символизират екстаз и пиршество.  

Рамката на лирата се състои от кухо тяло (дървен корпус) – резонатор. От него се 

издигат две рамена (ръце), извити в единия край навън, а в другия – навътре. Те са 

свързани близо до върха от напречен мост. Друга подобна връзка, фиксирана на резонатора, 

оформя долния мост, по който се предават вибрациите на струните. Струните са еднакви 

по дължина, но  с различна дебелина. По-дебелите са за по-ниските тонове и са по-слабо 

опънати. В различните епохи и краища на света броят на струните е различен – три, 

четири, шест, седем или десет. Лирата няма гриф. На нея се свири с пръсти или със 

специална пластина.  

Учените разполагат с най-малко тридесет изображения на лири от древни каменни 

стени, монети, мозайки, плочи и печати. По-късна разновидност на лирата е арфата, на 

която първоначално свирели само мъже. Свирейки на нея обаче, Мария Антоанета я 

превръща в предимно женски инструмент, чиято музика се свързва с представата за 

божествена хармония. В Америка има центрове, в които музика, изпълнена на арфа, звучи 

като лечебно, болкоуспокояващо средство. Любопитно свидетелство за въздействието на 

лирата и за отношението към нея е записаното в съновниците: “Лира ако видиш в съня си, 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 
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предстои ти спокоен период. Радостна вест ще чуеш. Ако някоя от струните ѝ е скъсана, 

нещо ще помрачи радостта ти. Ако свириш на лира, ще имаш голямо въздействие върху 

приятелите и роднините си. Друг ако свири на лира, ще уважаваш някого, ще изразяваш 

почитта си.”  

 

1. Темата на текста е: 

А) Особености и разновидности на лирата 

Б) Лирата в митове, легенди и предания 

В) Произход, устройство и въздействие на лирата 

Г) Лирата и лириката в Древна Гърция 

 

2. За коя сфера на общуване е предназначен текстът? 

А) научна 

Б) медийна 

В) естетическа 

Г) битова 

 

3. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Първата лира е изработена в Тракия и на нея е свирил Орфей. 

Б) Музикалните инструменти, с които се свързват древногръцките богове Аполон и 

Дионис, имат противоположна символика. 

В) Хермес откраднал лирата на Аполон, но я върнал, тъй като бил разкрит. 

Г) Мария Антоанета забранила мъжете да свирят на арфа. 

 

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) Струните на лирата са разположени между две извити рамена. 

Б) Струните на лирата се различават по дебелина и по опън. 

В) Броят на струните на Орфеевата лира е неизвестен. 

Г) За струните на лирата се знае от запазени древни изображения.  

 

5. Коя от изброените думи НЕ е сложна? 

А) равновесие 

Б) митология 

В) разновидност 

Г) легендарен  

 

6. Защо думата вибрациите е написана с И, а не с Й? 

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

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

 

7. Обяснете накратко значението на думите атрибут и екстаз, употребени в текста.  

атрибут ............................................................................................................................................. 

екстаз ................................................................................................................................................  
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8. С кой от предложените примери е най-уместно да се замени подчертаният израз в 

изречението Разбира се, древногръцката митология има своя версия за произхода на 

лирата? 

А) свой вариант 

Б) своя хипотеза 

В) свое предположение 

Г) свое доказателство 

 

9. В устройството на древните лири корубата от костенурка играе ролята на: 

А) дръжка 

Б) гриф 

В) резонатор 

Г) украшение 

 

10. Извадете причастията от втория абзац на текста. Определете вида им. 

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

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

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

 

11. Като имате предвид информацията от текста, характеризирайте в 3-4 изречения 

музиката, изпълнена на лира. 

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

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

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

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

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

 

12.Защо прилагателното младия в изречението Според нея тя е изработена от 

младия бог Хермес от коруба на костенурка е членувано с кратък член?  

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

 

13. Каква е ролята на скобите във втория абзац? 

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

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

  

14. Запетаите в изречението: Друга подобна връзка, фиксирана на резонатора, оформя 

долния мост, по който се предават вибрациите на струните отделят: 

А) обособени определения 

Б) подчинени определителни изречения 

В) обособено определение и подчинено определително изречение 

Г) подчинено допълнително и подчинено определително изречение 
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15. Препишете текста, като поправите допуснатите правописни, граматически и 

пунктуационни грешки. 

 

Тракиеца Орфей син на речния бог Еагър и музата Калиопа влиза в Ада заради 

съпругата си – нимфата Евридика. Змия ухапва смъртоностно любимата му скоро след 

свадбата. Покрусен Орфей пее траурните си песни, но решава да спаси жена си от 

царството на мъртвите. С не земните звуци на златната си лира и с песента за погубената 

си любов Орфей обеждава повелителят на преизподнята бог Хадес да му върне Евридика. 

Хадес му поставя условие: докато са в подземното царство  певецът да не се обръща 

назад и да не поглежда съпругата си. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

16. От кой момент в “Илиада” Хектор започва да губи всичко? 

А) навлизането на хубавата Елена в живота на Троя 

Б) раздялата с Андромаха и Астианакс 

В) доубиването на Патрокъл 

Г) избиването на мъжете от Троя 

 

17. Аристотел казва за героите на Софокъл, че знаят към какво трябва да се стремят 

и какво да избягват. В няколко реда характеризирайте Антигона от едноименната 

трагедия на Софокъл, като обяснявате вижданията на Аристотел.  

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

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

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

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

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

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

 

18. Героинята на Софокъл Антигона избира да погине заради “блегочестие” и “дълг 

благочестен”. В няколко реда обяснете нейния избор.  

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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19. Прочетете стиховете от “На едно момиче” от Алкей и напишете изразните 

средства, като дадете по един пример за всяко от тях. 

Виждам, той е богу подобен, онзи 

мъж, срещу ти седнал тъй близо, който 

слуша сладко как ти говориш, слуша 

твоя глас нежен.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20. В Библията едно от посланията на Бог към Моисей е: “Греховни са чедата ми, 

раби мои, които хвърлят насъщния хляб Господен”. 

Напишете есе на тема “Духовният хляб”, като давате примери от изучаваните 

произведения в различните класове.  
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               СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІІ кръг 

ТЕСТ ЗА ДЕСЕТИ КЛАС 

Училище: ......................................................................... гр./с. ........................................  

Име, презиме, фамилия: ................................................................................................... 

 

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 13. включително.  

 

Дворецът Пена (Паласу да Пена) в Португалия е най-старият дворец, вдъхновен от 

европейския романтизъм. Разположен е на върха на един хълм над град Синтра и в ясен 

ден може да се види чак от столицата Лисабон.  

  Синтра се намира на 30 км западно от португалската столица, малко преди Старият 

континент да се потопи в Атлантическия океан в най-западната си точка – Кабо да рока. В 

едно свое писмо до майка си от 1809г. Байрон възкликва: “Градчето Синтра е може би 

най-красивото в света! Много съм щастлив тук, защото обичам портокали, а и говоря лош 

латински с монасите, които го разбират, като че е собственият им език.” Днес бреговата 

ивица на Синтра предлага няколко великолепни плажа, подходящи не само за слънчеви 

бани, но и за практикуване на водни спортове.  

 Историята на замъка Пена започва още през Средновековието. През Х век маврите 

построяват на мястото дворец, който им служи за лятна резиденция. По-късно, през ХII век, 

на върха на хълма е изграден малък параклис, посветен на Дева Мария от Пена. През ХV 

век крал Мануел I изгражда манастир, който векове наред е уединено място за медитация, 

населявано от не повече от осемнадесет души. През ХVIII век манастирът Пена е засегнат 

от мълния, а най-големи щети върху обителта нанася мощно земетресение от 1755 г. 

Сегашният замък Пена е издигнат през 1839г. от Фердинанд Кобургготски, чичо на 

българския цар Фердинанд и съпруг на португалската кралица Мария II. Година преди това 

принц Фернандо, както го наричат португалците, купува манастира заедно с имотите му, 

включително внушителните останки от мавърската крепост, и прилежащите им ферми и 

гори, и започва да проектира двореца на мечтите си върху руините.  

Особено впечатляващ е стилът на двореца, който е уникална смесица между готика и 

романтизъм в съчетание с арабски и египетски орнаменти. Със своя лукс, просторни зали, 

невероятни картини, мозайки и порцеланови съдове той се смята за емблема на 

португалското архитектурно изкуство от времето на Романтизма. Въпреки че някои 

изследователи го определят като претрупан и граничещ с кича, специалистите са 

единодушни, че дворецът няма еквивалент никъде другаде по света. Други твърдят, че 

образованият аристократ е проявил чрез него не само пристрастията си към Романтизма, 

но и чувството си за хумор.  

 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 

1000 София, ул. „Екзарх Йосиф” № 61, тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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2 
 

 Дворецът е заобиколен от обширен красив парк, в който могат да се видят живописни 

портокалови дръвчета, пълзящи по сградите бръшляни и редки растителни видове. Паркът 

е прохладен заради буйната растителност и красивите водопади, а гледката към океана е 

невероятна. Замъкът е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО 

и понякога се използва от португалските политици за официални приеми.  

 

1. Темата на текста е: 

А) Архитектурата на Романтизма 

Б) Дворецът Пена в Португалия 

В) Португалският град Синтра 

Г) Забележителностите на Португалия 

 

2. За коя сфера на общуване е предназначен текстът? 

А) естетическа 

Б) медийна 

В) научна 

Г) институционална 

 

3. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Байрон посещава Синтра след построяването на днешния замък и е впечатлен от 

него. 

Б) Фердинанд Кобургготски купува манастира през 1838 година. 

В) Манастирът е построен след разрушаването на мавърската крепост. 

Г) Архитектурата на двореца е семпла, строга и изчистена.  

 

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) Дворецът Пена се намира на брега на Атлантическия океан. 

Б) Създателят на днешния дворец е роднина на български монарх. 

В) Португалската столица Лисабон е разположена на изток от град Синтра.  

Г) Манастирът е засегнат сериозно от земетресение през ХVII век. 

 

5. Кое от изброените словосъчетания НЕ е контекстов синоним на останалите? 

А) съпруг на португалската кралица Мария II 

Б) българския цар Фердинанд 

В) принц Фернандо 

Г) образованият аристократ 

 

6. Какво означава словосъчетанието Старият континент, употребено във втория 

абзац на текста? 

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

 

7. С коя от предложените думи е неуместно да се замени подчертаната дума в 

изречението Днес бреговата ивица на Синтра предлага няколко великолепни плажа.  

А) чудесни 

Б) прекрасни 

В) величествени 

Г) красиви  
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8. За думата “обителта” НЕ е вярно, че: 

А) означава “манастир” 

Б) е от мъжки род 

В) е членувана 

Г) множественото ѝ число е “обители” 

 

9. Обяснете значението на думите орнаменти и руини. 

 

    орнаменти....................................................................................................... 

 

    руини................................................................................................................ 

 

10. От изреченето През Х век маврите построяват на мястото дворец, който им 

служи за лятна резиденция извадете думите с променливо Я. 

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

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

 

11. Извадете сегашните деятелни причастия от предпоследния абзац. 

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

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

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

 

12. Кое твърдене е НЕВЯРНО за последното изречение в текста: Замъкът е 

включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО и понякога се 

използва от португалските политици за официални приеми? 

 

А) Глаголните форми са в деятелен залог. 

Б) По състав е сложно съчинено. 

В) Съдържа съставно именно сказуемо. 

Г) Съдържа минало страдателно причастие.  

 

13. Какво ограждат запетаите в изречението По-късно, през ХII век, на върха на 

хълма е изграден малък параклис, посветен на Дева Мария от Пена? 

 

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

 

14. Препишете текста, като поправите допуснатите правописни, граматически и 

пунктуационни грешки.  

 

Да отидете в Португалия и да не посетите Синтра означава, че не сте видяли нищо. 

Синтра е един от най-прелесните градове в Европа. От красотата и магнетизмът му са били 

привлечени множество пътешественници, поети и представители на изкуствата. Ако ви се 

иска да опознаете Синтра посетете Археологическият музей, Градския музей на модерното 

изкуство, Музея на играчките; разходете се или се повозете на историческата трамвайна 

линия която ще ви направи панорамна разходка из града. Навсякаде по пътя си ще виждате 

още дворци, още паметници, още пишни постройки...  
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............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

15. Хуманистите НЕ се противопоставят на: 

А) църквата 

Б) университетите 

В) светския духовен живот 

Г) официозното християнство 

 

16. Прочетете размислите на Цветан Тодоров за любовта: “Да признаеш любовта 

си към някого, означава също така да признаеш и нуждата си от него, а следователно 

собствената си уязвимост. “ 

Хамлет изрича противоречиви чувства пред Офелия: “Аз Ви обичах някога” и “Аз не 

Ви обичах”. Тълкувайте думите му в няколко реда, като се съобразявате с виждането на 

Цветан Тодоров за любовта.  

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

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

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

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

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

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

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

 

17. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.Молиеровият герой Тартюф от едноименната 

комедия постига целите си чрез: 

А) ласкателство 

Б) интриги 

В) догматизъм 

Г) заплахи 

 

18. Кой от изброените творци е представител на Романтизма? 

А) Шекспир 

Б)Петрарка 

В) Байрон 

Г) Молиер 
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19. Прочетете откъса от Шекспировата трагедия “Хамлет” и посочете употребените 

изразни средства (стилистични фигури и тропи). Дайте поне по един пример за всяко 

от тях. 

 

О, Господи, какъв сияен разум 

е разрушен! ................................................ 

........................... Цветът на това кралство,  

мерилото за вкус и за обноски,  

неподражаемият образец 

за подражателите – всичко в прах! 

И аз, нещастната, която пих 

нектара на любовните му думи,  

да чувам как ума му висш фалшиви, 

дрънчащ като разстроена звънарна.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20. Помислете върху съжденията на Цветан Тодоров: “... в какво се състои разликата 

между животното и човека? Животното действа в името на своя инстинкт за 

самосъхранение и с тази цел си просвоява необходимите му неща (например 

храна)...Човекът прави същото, но не се задоволява само с толкова, търси нещо 

повече от материалното си задоволяване, стреми се към признание за своята стойност, 

което може да дойде единствено от погледа на другия... Човешкото се корени в 

междучовешкото.” 

Напишете есе на тема “Признанието”. По-високо ще бъдат оценени есетата с 

примери от изучавани автори и творби.  
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                 СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІІ кръг 

ТЕСТ ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС 

Училище:......................................................................... гр./с. ........................................  

Име, презиме,фамилия:................................................................................................... 

 

1. В кой ред всички думи са написани правилно? 

А) честност, местност, властност 

Б) зговор, сдържан, здание 

В) упора, упование, утеха 

Г) интрудукция, интонация, интуиция 

 

2. В кое от следните словосъчетания е допусната правописна грешка? 

А) двойнствено отношение 

Б) войнствен противник 

В) действено родолюбие 

Г) неин приятел 

 

3. В кое от изреченията е допусната граматическа грешка? 

А) Предаването започна с встъпителни думи от двамата опонента.  

Б) Двата отбора се оказаха равностойни противници.  

В) Състезателят вече участва в няколко престижни турнира.  

Г) Колко чуждестранни филма са включени в програмата на фестивала? 

 

4. В кой от примерите НЕ е допусната граматическа грешка? 

А) Събитието отразиха френските и български журналисти. 

Б) Днес ще се занимаваме със синусова и косинусова теореми.  

В) Младите и стари членове на клуба бяха единодушни. 

Г)Наши и чужди специалисти споделиха становищата си.  

 

5. Поставете запетаите в изречението. 

Където и да се намираше тази лагуна водите ѝ се задържаха от стръмни покрити с 

мъх стени за които той усещаше че трябва да са дело на човешка ръка.  

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 

1000 София, ул. „Екзарх Йосиф” № 61, тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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6. Какво НЕ отделят запетаите в изречението Подземният свят беше представен 

като напречен разрез на земята, в която потъваше грамадна, невъобразимо дълбока 

фуниевидна яма, разделена на етажи? 

А) прости изречения в състава на сложното 

Б) обособена част 

В) еднородни определения 

Г) вметнати думи 

 

7. Посочете синоними на думата “искрен”. 

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

 

8. Какво означава изразът “излезе ми солено”? 

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

 

9. Коя от подчертаните думи е НЕПРАВИЛНО употребена? 

Всички присъстващи бяха впечатлени (А) от изражението (Б) на лицето му – сурово (В), 

бледо, разтревожено (Г).  

 

10. Препишете текста, като поправите допуснатите правописни, граматически и 

пунктуационни грешки.  

С цел създаването на организирано туристическо движение в България Алеко 

Константинов сапровождан от своя приятел, съмишленник и добър планинар, софийският 

адвокат Никола Тантилов прави на 12 юли 1889г. проучвателно четири дневно 

преминаване на Витоша. След значителна подготовка и разгласа шес години по-късно, на 

28 август 1895г., триста души изкачват Черни Връх. Между тях е и сладкодумеца Иван 

Вазов поет и изключителен пътеписец.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. Напишете годините и имената на големите българи, свързани с ярки явления във 

възрожденската ни литература.  

 

А) вестник “Български орел” 

година  ............................................................................... 

име    ............................................................................... 

 

Б) Учебно помагало “Рибен буквар” 

година ................................................................................. 

име .................................................................................... 
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В) Списание “Любословие” 

година .............................................................................. 

име .................................................................................. 

 

Г) Стихосбирка “Песни и стихотворения...” 

година ............................................................................ 

име ............................................................................. 

 

12. В писмо до Иван Драсов революционерът Христо Ботев пише изповедно за 

революционната борба:”...Аз съм готов за целта да употребя сичките страшни 

средства, освен подлостта и лъжата, защото преди сичко трябва да сме човеци, после 

вече българи и патриоти.” В няколко реда тълкувайте Ботевите мисли.  

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

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

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

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

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

 

13. Стихотворението “Елегия” е трагичен химн на безнадеждността. В няколко реда 

обяснете причината за Ботевия гняв. 

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

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

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

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

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

 

14. Кое изразно средство е употребено в Ботевите стихове “Сган избрана – рояк 

скотове/ в сюртуци, в реси и слепци с очи.” 

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

 

15. Обяснете понятието, с което сте отгворили на задача 14. 

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

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

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

 

16. В четвъртата част на стихотворението “Паисий” Вазов споменава подвизите на 

царе и пълководци и пише: “Кой бе Иван Рилски, чийто свети мощи/ с чудеса се 

славят до тоя ден още”. В няколко реда обяснете защо според вас поетът назовава и 

Иван Рилски.  

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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17. В повествователната структура на литературната творба кои понятия отговарят 

на въпросите: 

Какво става? ......................................................................................... 

Как се извършва? ................................................................................. 

 

Обяснете какво означават тези понятия. 

1. .......................................................................................................................................................

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

2. .......................................................................................................................................................

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

 

18. Напишете и обяснете кои са елементите на сюжета в художественото 

произведение.  

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

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

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

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

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

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

19. Прочетете Вазовото стихотворение “Клепало бие” и посочете изразните средства, 

употребени в него, като дадете поне по един пример за всяко от тях. 

 

Клепало бие, утринна почена. 

Да ида Господу да се помоля 

със чиста мисъл и глава склонена 

за моята великата неволя; 

 

да се помоля милост да излее – 

на тяло, на душа да прати здраве, 

смутений разум в нов път да оправи 

и с искрица любов сърце да сгрее; 

 

да мога пак да любя и страдая, 

и да търпя без гняв, и да прощавам, 

да нося кръста си, без да роптая – 

с омразата да го не унизявам.  

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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20. Прочетете откъса от научните разсъждения на Цветан Тодоров: “Какви са 

последиците от констатациите, че не съществува АЗ без ТИ? ...и в какво се състои 

принудата на индивида да познава единствено живот с другите.” 

 

Напишете есе на тема “Живот с другите”, като давате подходящи примери от 

изучаваните литературни произведения и фолклор през учебните години.  
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                 СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

22 ФЕВРУАРИ 2017 г. – ІІ кръг 

ТЕСТ ЗА ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС 

Училище:......................................................................... гр./с. ........................................  

Име, презиме,фамилия:................................................................................................... 

 

1. В кой ред всички думи са написани правилно? 

А) узаконявам, утвърждавам, уеднаквявам 

Б) пиянист, влияние, олимпиада 

В) сърказъм, сърфист, сарми 

Г) неизменно, непременно, обикновенно 

 

2. В кое от следните словосъчетания НЕ е допусната правописна грешка? 

А) Атанас-Далчево стихотворение 

Б) атанас-далчевска естетика 

В) Атанасдалчеви творби 

Г) Атанасдалчевски рими 

 

3. В кое от изреченията е допусната граматическа грешка? 

А) До обяд бяха проверени няколко важни обекта.  

Б) Посетихме няколко от най-важните обекти.  

В) Седем обекти все още не са посетени.  

Г) Колко обекта можеш да посетиш до края на седмицата? 

 

4. В кой от примерите НЕ е допусната граматическа грешка? 

А) Образа разкрива ценностите на патриархалния човек. 

Б) Семейството, домът и труда са опори на човешкото съществуване. 

В) Най-големият син обикновено е наследникът с най-много права.    

Г) Бащата е стожера на семейството и авторитетът му е непоклатим.  

 

5. Поставете запетаите в изречението. 

Той отново почувства че в миналото на тази жена има повече болка отколкото му е 

известно и изпита силно угризение че я е забъркал в опасното си приключение.  

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 

1000 София, ул. „Екзарх Йосиф” № 61, тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 

 

 

 

С преклонение пред Цветан Тодоров 
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6. Какво не отделят запетаите в изречението Сега, след хаоса, предизвикан от този 

човек, шефът крачеше в кръг и броеше дните до мига, когато задълженията му 

към омразния клиент щяха да приключат? 

А) обособено определение 

Б) обособено обстоятелствено пояснение 

В) подчинено определително изречение 

Г) подчинено обстоятелствено изречение 

 

7. Посочете синоними на думата “приветлив”. 

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

 

8. Какво означава изразът “под сурдинка”? 

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

 

9. Коя от подчертаните думи е НЕПРАВИЛНО употребена? 

 

Климент Охридски разказва (А) , че буквите се появяват (Б) като божествено (В) 

привидение (Г) на Константин – Кирил Философ.  

 

10. Препишете текста, като поправите допуснатите правописни, граматически и 

пунктуационни грешки. 

 

Леда Милева си е извоювала собственно място в българската литература  

неподвласно на сянката на нейния баща, поетът Гео Милев. Поетесата завършва 

Американския колеж и Института за детски учителки, следва и право в софийския 

университет. Поезията се оказва голямото призвание на Леда Милева, но приноса ѝ за 

българската култура надхвърля границите на литературата. През дългия си живот 

дъщерята на септемврийския поет превежда проза и поезия от английски френски и 

руски; създава списанието за чуждестранна литература Панорама, работи в 

издателствата “Народна младеж” и “Български писател”, в националното радио; 

оглавява Българската Национална телевизия; представител е на България в ЮНЕСКО; 

председател е на на Съюза на преводачите; депутат е в Народното събрание.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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11. Свържете имената на героите с имената на авторите, от чиито творби са 

съответните герои: 

А) Павел 

Б) Мирончо 

В) дядо Слави 

Г) дядо Петко  

 

12. Напишете заглавията на творбите срещу всеки герой. 

А) Павел .................................. 

Б) Мирончо .................................. 

В) дядо Слави .................................... 

Г) дядо Петко ....................................... 

 

13. Коя от характеристиките НЕ се отнася за героинята от стихотворението 

“Цветарка”? 

А) “поглед смътен и нерад” 

Б) “усмивката смирена” 

В “погледа смутен и влажен” 

Г “шепот странен” 

 

14. На кое литературно направление е представител Гео Милев? 

А) символизъм 

Б) индивидуализъм 

В) експресионизъм 

Г) социален реализъм 

 

15. Характеризирайте направлението, което сте посочили във въпрос 14. 

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

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

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

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

 

16. Ключови фрази в Гео-Милевата поема “Септември” са Слънчогледите 

погледнаха в слънцето! и Слънчогледите паднаха в прах. Коментирайте накратко 

техните внушения.  

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

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

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

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

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

 

17. Прочетете четиристишието от стихотворението “Старите моми” на Атанас 

Далчев: 

Ах, старите моми очакват 

накрай женихът им да дойде 

последният жених да дойде 

и скъса нишката на две.  

 

1. Иван Вазов 

2. Йордан Йовков 

3. Елин Пелин 

4. Алеко Константинов 
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Как се нарича изразното средство, употребено във втори и трети стих.  

Обяснете термина с думи.  

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

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

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

18. Прочетете откъса от стихотворението “Пак ме подгони” на Елисавета Багряна 

и в няколко реда характеризирайте лирическата героиня.  

 

Пак ме подгони камшикът на скитничеството, 

заплющяха отново над главата ми трите сухи жили 

на спомена, мъката и жаждата. 

 

Но този път моите стъпки не ме поведоха  

към водовъртежни градове и центробежни кейове, 

по задръстени площади и неми катедрали,  

над които летят куршуми или ракети... 

 

Потегли ме пътеката в планината, 

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

дето кънти неосквернения мрамор на глетчерите 

и трептят вечните кандила на звездите 

над главите на скиталците и мъдреците. 

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

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

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

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

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

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

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

 

19. Назовете изразните средства, употребени в стихотворението “Пак ме подгони” 

на Багряна, и дайте поне по един пример за всяко от тях. 

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

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

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

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

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

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

20. Прочетете размислите на Цветан Тодоров: “...ако литературата не ни учеше на 

основни неща за човешкото съществуване, не бихме правили труда да се връщаме 

понякога към текстове от преди две хиляди години...независимо от границите на 

държавите или на вековете, читателите вярват на литературата. Ето защо 

Софокъл и Шекспир, Достоевски и Пруст продължават да задоволяват както 

нашите естетически стремежи, така и нуждата ни да знаем и да разбираме. “ 

 

Напишете есе на тема “Читателите вярват на литературата”, като имате опора в 

изучаваните автори и произведения през учебните години  в училище.  


