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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – ІІ кръг 

 

ТЕСТ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

 
 

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

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

 

1. Замени буквата на подчертания звучен съгласен звук със съответния 

му беззвучен. Запиши новата дума. 

 

кажа –       кова –      

гост –       беда –       

 

2. Подчертай думите в текста, които не могат да се пренасят на нов ред. 

 

 Една сутрин таралежът се запъти към един слог. Там 

проточи шия и се ослуша.  

 

3. Прочети думите в прав и обратен ред. Запиши новите думи. 

лебед –       роб –       

дроб –       осем –       

 

4. В коя от думите броят на гласните е различен от броя на съгласните 

звукове? 

 

А) обичай 

Б) райски  

В) саксии 
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5. Постави вярната буква във всяка дума и напиши думата за проверка. 

 

 

 покри... –      калъ... –      

 

  чора... –      гардеро... –     

 

  вра... –      мра... –      

 

  п...тека –      кр...ка –      

 

 

 

           

6. Отдели думите и запиши пословиците. 

 

Здравеспаринесекупува.  

            

             

             

             

 

Сдобърдругаривзловремеевесело.  

            

             

             

             

 

 

7.  Поправи допуснатите грешки в текста. 

 

Рени е от грат пловдив. В момента е във един тролеи и 

отива при  бабаси  Раина. Сама ли пътува. Не,  снея е брад 

ѝѝѝѝ петър. 

 

б или п 

в или ф 

г или к 

а или ъ 
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8.  Подреди изреченията от разговора между Баба Меца и Гарванчо. 

Постави номера според тяхната последователност в текста. 

 

- Защо ти е притрябвал? 

- При човека. 

- Тия круши в торбата.     

- Къде отиваш, Мецо? 

- Да ми пази мечетата, когато ходя из гората. 

- Какво ще му дадеш? 

 

9.  От кои приказки са следните изречения? Свържи всеки от откъсите със 

съответната приказка. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

10.  Подреди думите в изречение и го запиши. 

 завърнаха, страни, вече, от,  птичките, ли, топлите, се 

 

            

             

             

             

             

             

              

Вълкът и седемте 

козлета 

Червената шапчица -Ти не си нашата майка! 

Нейните лапи са бели и нежни, 

а твоите – сиви и груби! 

Дядо баба вика. Двама се 

напъват, дърпат и опъват, тя се 

не поклаща. 

-Бабо, защо са ти толкова 

големи очите? 

Дядо и ряпа 
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Прочети стихотворението и отговори на въпросите след него. 

     Поточe

Поточето бистро, 

сребристо и чисто 

почивка не знае 

и път си чертае, 

и нищо не спира  

лудешкий му бяг. 

Сърце му го тегли 

към морския бряг... 

Поточето бистро, 

сребристо и чисто. 

   Елин Пелин 

 

 

11.  С кои думи поетът описва поточето? Напиши ги. 

            

             

             

             

 

12.  Как се движи поточето? 

А) бавно        

Б) бързо 

В) понякога спира да си почине 

 

13.  Закъде пътува поточето? Напиши. 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И    ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА 
24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – ІІ кръг 

 

ТЕСТ ЗА ВТОРИ КЛАС 

 
 

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

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

 

1. Прочетете внимателно текста. 
 

Воля и неволя 
 

Един вълк скитал из гората, без да е хапвал нищо дни наред. Срещнал той 

едно куче, което отдалече се виждало, че е с тлъста шия, с гладка и гъста козина. 
На вълка му се искало да го пребори и да утоли глада си, но било очевидно, че 
няма сили да го стори. Вместо това започнал да го ласкае, че е най-хубавото 

куче на света.  
– Какво ти пречи и ти да си като мен? – рекло кучето. – Защо не дойдеш в 

града? Щом заживееш там, така ще се преобразиш, че сам няма да се познаеш. 

Какъв е този твой живот – да скиташ по планините и да гладуваш по цели дни? 

Нашият живот е друг – едва изяждаме това, което всеки ден ни дават. И 

милувките на господаря чет нямат … 

– В замяна на това какви ще са моите задължения? – попитал вълкът. 
– Работата ти ще е много лека: не трябва да пускаш чужд човек в двора и 

трябва да ласкаеш стопанина си. 

Вълкът се почувствал почти щастлив и му се приискало да полети мигом 

към града. Но изведнъж забелязал, че липсва козина на кучешкия врат, и 

запитал: 

– Защо е гола твоята шия, братко? 

– Понякога ме връзват със синджир.  

– Синджир?! – извикал вълкът. – Значи отнемат свободата ти? 

– На мен тя не ми е нужна – казало охраненото куче. 
– А за мен това е най-ужасната неволя! Не искам пирове и сит стомах. 

Повече от тях ценя свободата! – възразил вълкът и хукнал към гората.  
 

По Иван Хемницер 
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Отговорете на въпросите, свързани с текста на баснята. 

А) Защо вълкът не нападнал кучето, което срещнал в гората? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Б) Какви са недостатъците на вълчия живот според кучето? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

В)Какви са задълженията на едно куче според текста на баснята? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Г) Защо вълкът не се съгласил да отиде в града и да живее като кучето? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Д) Ако бяхте на мястото на кучето, какво бихте си помислили за решението 

на вълка? Защо? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Подчертаните думи в текста заменете с близки по значение думи 

(синоними). 

А) утоли – ______________________ Б) стори – _______________________ 

В) ласкае – ______________________ Г) неволя – ______________________ 

 

3. Определете рода и числото на съществителните имена в първото 

изречение на баснята.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Подредете по азбучен ред думите в изречението Изведнъж забелязал, че 

липсва козина на кучешкия врат. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. В коя пословица всички съществителни имена са в множествено число? 

А) Два остри камъка брашно не мелят. 
Б) Много думи малко пари струват. 
В) Сговорна дружина – планина повдига. 
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6. На кой ред не всички думи са съществителни умалителни имена? 

 

А) пиленца, агънца, конче 
Б) сърнички, деца, патенце 
В) столче, млекце, пчелички 

 

7. На кой ред всички думи проверяват правописа на дадената дума? 

 

А) жабка – жабки, жаба, жабче 
Б) ножче – ножове, ножчета, ножица 
В) Славчо – славен, слава, прославен 

 

8. На кой ред всички думи са прилагателни имена? 

 

А) ален, шарен, умен 

Б) висок, ток, кок 

В) зов, нов, малинов 
 

9. Ако подредите думите в изречения, ще разберете до кого е написано 

писмото, какво се съобщава в него и кой го е писал. 

 

 

 

 

 

 

Напишете го, като спазите правилата за оформяне на писмо. 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

10. В писмото от задача 9. открийте съществителните собствени имена. 

Запишете по две сродни думи към всяко от тях.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

опасността Шаро е не наоколо отмина за се време виждат 

скъпи котки Врабчо разходка 
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11. Пред всяко съществително име поставете номера на подходящото за него 

прилагателно име от първата колона. 

 

 

1. вехт   накит 
     

2. старинен   мъж 
     

3. възрастен   кожух 

 

 

12. Поправете допуснатите грешки в текста. Препишете го вярно и четливо. 

 

В високите части на Стара Планина имало тайна патека. Тя водела до 

къштичка без врата и със един кръгал прозорец. На перваза разговаряли дребен 

славеи и две гълъпчета. Под тях зайо се вайкал: 

– Незнам къде ми е левият пантов! 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И    ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА 
24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – ІІ кръг 

 

ТЕСТ ЗА ТРЕТИ КЛАС 

 
 

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

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

 

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите след него. 

 

Двубой 

 Вятърът носеше странното и зловещо име Дърволом. Защото беше силен, 

връхлиташе внезапно и през където минеше, оставяше следи от скършени клони, 

прекатурени дървета – сломени, натръшкани със стотици, а понякога – с хиляди. 

 Той беше вятър резлив, студен и завистлив. Искаше земята да е равна и по нея 

да препуска той единствен. Нищо да не пречи на бесния му вихър! Нищо да не го 

препъва! И въоръжен с хиляди камшици шибаше, превиваше и газеше, та бе 

наплашил в гората всичко живо... 

 Буките, смели уж дървета, предпочитаха да се крият по деретата. Елите, макар 

високи и дебели, никога по върховете не излизаха. Дори жилавите и могъщи дъбове 

избягваха ветровитите места, за да си нямат работа с Дърволома. Единствени 

стройните и жилави борове не се страхуваха от него и най-вече старият и храбър Бор 

на върха на Остра чука. Тоя Бор нехаеше от Дърволома, бодеше го, вместо да бяга от 
него, шибаше го, вместо да му се покланя. Препъваше го и се кикотеше в лицето му.  

 Затова пък и Дърволома беше най-жесток с Бора: блъскаше се в него като сляп, 

скубеше иглиците му, свиваше му клоните, шибаше стъблото му и внезапно си 

отиваше, за да връхлети отново и с нова сила, с нова сила да го залюлее и заклати, за 
да го пречупи и събори от върха. 
 Тия луди пристъпи бяха закалили Бора и го бяха превърнали от мирно и 

кротко дърво в истински войник. Неговите клони бяха заострени като мечове, 

винаги насочени към вятъра. Винаги приготвени да го нанижат. Иглиците му – 

жилави и редки – бяха винаги настръхнали, а стъблото – възловато и усукано. 

Корените ... не – туй не бяха корени, а сякаш исполински нокти, вкопчили се в 

скалата. 

          Николай Хайтов 
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1. Какви видове дървета са споменати в текста? Избройте. 

            

             

 

2. Кое твърдение е вярно според текста: 

А) Само дъбовете и боровете се осмеляват да се изправят срещу поривите 
на вятъра. 
Б) Борът е бил мирно и кротко дърво в началото. 

В) Всички дървета се страхуват от вятъра. 
 

3. Защо според вас текстът е озаглавен „Двубой”? 

             

             

 

4. Какво е името на вятъра от текста? Обяснете защо е наречен така. 

            

             

 

5. Намерете в текста думи или изрази, които описват характера на 

Дърволома, и ги напишете. 

            

             

 

6. Намерете в текста сравнения, които се отнасят до: 

клоните на бора –           

корените му –            

 

7. Прочетете внимателно текста и отговорете на въпроса след него. 

 Борови  е семейство растения, включващо повечето иглолистни  като борове, ели и 

смърчове. 
Смърчът е иглолистно дърво, което се среща по северните склонове на планините до 

2000 м надморска височина. Смърчът е право и стройно дърво. Стъблото му е високо до 55 м 

и дебело до 2 м. Корените на смърча са разположени плитко и плоско под повърхността на 
почвата, затова при силни бури вятърът го поваля.  

Белият бор  предпочита по-големите височини в планината — от 500 до 2200 м 

надморска височина. Стъблото му е право, красиво и стройно. Високо е до 50 м и дебело до 

1,5 м. Клоните му са разположени на пръстени , по които може да се преброят годините му. 

Черният бор е светлолюбив, сухоустойчив и невзискателен към почвените условия 

вид. Черният бор достига до 40 м височина. Той е по-топлолюбив от белия бор и 

разпространението му в България е до 1400 м надморска височина. 
        

Енциклопедия за растенията 
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Според вас към кой вид борови растения може да се причисли Борът 

от текста на Николай Хайтов? Обяснете защо. 
             

             

              

 

8. Напишете синоними (близкозначни думи) на: 

скършени –            

нанижат –             

исполински –            

 

9. Напишете антоними (думи с противоположно значение) на : 

внезапно –             

жилави –             

 

10.  Предложете по две сродни думи на думите: 

вихър –             

вятър –             

 

11.  В подчертания с една черта абзац на първия текст съществителните 

имена са: 

А) 2 от мъжки род., 1 от среден род и 2 от женски род 

Б) 3 от мъжки род и 2 от женски род 

В) 3 от мъжки род и 3 от женски род. 

 

12.  От следните прилагателни имена образувайте съществителни и ги 

членувайте. 

 

Пример: студен –  студ, студът, студа 
жесток –             

бесен –             

завистлив –            

 

13.  Поставете определителния член на думите. 

 

 От  порив__  на  вятър__  върх     на  бор__  се  огъна  до  земята.  
Жилавост__  и  упоритост__  обаче  му  помогнаха  да  оцелее  в  двубо__  

с  жестоки__  вятър. 
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14.  От последния абзац на текста „Двубой” извадете пет думи, които 

съдържат представки. 

 

             

             

              

 

 Свържете изразите с тяхното значение. Номерирайте.. 

 

1. От дъжд на вятър.    Отнасям се небрежно към нещо. 

 

2. На седмото небе съм.    Много добър човек. 

 

3. През куп за грош.    Вземам мерки със закъснение. 
 

4. След дъжд качулка.     Щастлив съм. 

 

5. На мравката път прави.     Нещо се случва много рядко. 

 

15.  Редактирайте текста и го препишете вярно. 

 

Небето чу отчаяният вик на дарвото, облъците се одместиха и от една 
пролука се показа слънцето. Слънцето одавна следеше жестоката битка, но все 
се здържаше да не се намеси. Сега обаче подлоста на вятара беше преминала 
всички граници и борът се нуждаеше от помошници. 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – ІI кръг 
 

 

        ТЕСТ ЗАЧЕТВЪРТИ КЛАС 
 

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

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

 

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите след него. 

 

Кристалният Джакомо 

 

Едно време в далечен град се родило прозрачно дете. През него можело да се 

вижда както през въздуха и водата. Било от плът и кръв, а изглеждало като от стъкло и 

ако паднело, не се строшавало, най-много на челото му излизала прозрачна цицина. 

 Виждало се как бие сърцето му, виждало се как мислите му играят като шарени  

рибки в басейна си. 

 Веднъж по погрешка детето казало една лъжа и веднага хората видели нещо като 

огнена топка зад челото му: то казало истината и огнената топка се стопила. Оттогава 
нататък през целия си живот то не казало нито една лъжа. 

 Друг път един приятел му поверил тайна и веднага всички я видели като черна 

топка, която се въртяла в гърдите му, не му давала мира, и тайната престанала да бъде 

тайна. 

 Детето пораснало, станало младеж, после мъж и всеки можел да чете мислите му 

и да отгатва отговорите му, когато го питали, още преди да е отговорил. 

 Той се казвал Джакомо, но хората го наричали Кристалния Джакомо и всички го 

обичали заради неговата честност и край него всички ставали по-добри. 

 За жалост, в тая страна се издигнал да управлява един жесток диктатор. 

Започнал период на насилия, несправедливости и нещастия за народа. Който посмеел 

да се възмущава, изчезвал, без да остави следа. Който се бунтувал, бил разстрелван. 

Бедните били преследвани, унижавани и оскърбявани по стотици начини. 

 Хората мълчали и страдали поради страх от последствията. Но Джакомо не 

умеел да мълчи. Дори и да не отварял уста, неговите мисли говорели вместо него: той 

бил прозрачен и всички четели зад челото му мисли на възмущение – Джакомо осъждал 

несправедливостите и насилията на тирана. После тайно хората си повтаряли мислите 
на Джакомо и се обнадеждавали. 

 Тиранът накарал да арестуват Кристалния Джакомо и заповядал да го хвърлят в 

най-мрачния затвор. 

 Но тогава се случило нещо изключително. Стените на килията станали 

прозрачни, след тях – стените на затвора и най-после външните стени.  

 Хората, които минавали край затвора, виждали Джакомо, сякаш и затворът 

бил от кристал, и продължавали да четат мислите му. Нощем затворът 

разпръсквал силна светлина и тиранът в своя дворец трябвало да спуска всички 

завеси, за да не я вижда, но пак не успявал да заспи. Кристалният Джакомо, макар и 

във вериги, бил по-силен от него, защото истината е по-силна от всяко нещо, по-светла 
от деня, по-страшна от ураган. 

Джани Родари 
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1. Кое твърдение е вярно според текста? 

А. През целия си живот Джакомо не е изричал нито една лъжа. 

Б. Въпреки че тялото на Джакомо било от кристал, то не се строшавало, когато     

падал. 

В. Тайната, поверена от приятел, измъчвала Кристалния Джакомо. 

 

2. Препишете изречението, в което най-точно е изразена идеята (основната 

мисъл) на текста. 

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

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

 

3. С какво Джакомо бил опасен за тирана? 

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

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

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

 

4. Свържете началото на всяко изречение от първата колона на таблицата с 

подходящ край от втората колона, така че да се получат верни според 

текста твърдения. Срещу всяка цифра запишете съответната буква. 

 

1. Хората видели нещо като огнена 

топка... 

А. ...в гърдите на Кристалния Джакомо. 

2. Тайната се появила като черна 

топка... 

Б. ...заради възмущението си от 

насилията на тирана. 

3. Хората не смеели да говорят... В. ...зад челото на Кристалния 

Джакомо. 

4. Някои хора изчезвали безследно... Г. ...поради притеснение от 

последствията. 

 

1. –    2. –   3. –   4. –  

 

 

5. Запишете  по един синоним на думите и изразите: 

тиран – ................................... възмущение –.........................................  

не ми дава мира – .........................................    

 

6. Препишете откъса, който е отбелязан с по-тъмен шрифт, като 

преобразувате формите на –Л в глаголи в минало свършено и минало 

несвършено време. 

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

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

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

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

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

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

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

 

7. Препишете от вашия текст глаголите, които са в множествено число, и 

определете времето им. 

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

........................................................................................................................................... 
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8. Подчертайте главните части в изречението. 

Едно време в далечен град се родило прозрачно дете. 

 
9. Подчертайте прилагателните, които не могат да се степенуват. 

мрачен огнен  жесток цял   прозрачен       страшен  

 

10. Разделете посочената дума на морфеми и ги запишете в таблицата. 

несправедливост    

 

представки корен наставки 

   
 

11. Съставете две изречения, като използвате прилагателното огнен в пряко и в 

преносно значение. 

пряко – ...................................................................................................................... 

преносно –......................................................................................................................

           

12. На кой ред всички думи са непроизводни? 

А. жалост, плът, стъкло 

Б. хората, стените, кръв 

В. лъжа, град, заспи 

 

13. Свържете думите по двойки, за да образувате сложни думи, и ги запишете. 

 

тежък  министър  блед  ден           

        

 розов  нощ  товарен  председател 

 

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

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

  

14. Попълнете правилния определителен член. 

Сложиха огромни... домат на кантар... . 

Огън... беше загасен от пожарникар... . 

Край град... започваше празник... . 

 

15. Редактирайте текста, като поправите правописните и пунктуационните 

грешки, повторенията и неуместно употребените думи. Препишете 

редактирания вариант. 

Беше обикновенно пролетно утро. Лачите на изгряващото слънце едва 

пробиваха надвисналите облаци които се сгастяваха все по-вече. Изведнъж 

плисна слаб дъжд. Миновачите варвяха мрачни и забързани. Миновачите нямаха 

търпение да се скрият по скоро удома. Никои неискаше да стои навън в такова 

не приятно време. 

          

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................. 
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16. Напишете текст от десетина изречения, като отговорите на въпроса: „Добре 

ли би било хората да виждат мислите на другите?“. Обосновете мнението си 

с  разсъждения и го подкрепете с примери. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                    www.lyuboslovie2011.wix.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 

 

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – ІI кръг 

 

ТЕСТ ЗА ПЕТИ КЛАС 

 

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

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

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

       

       В хубавото халище всеки цвят е звук и символ, който ни говори. Ето езика на 

цветовете, с които си служи Айрие:  

Зеленичкото е кувет (река), то е, дето дава сила; пембеното (розовото) – 

байрямчек (празник), радостчица; лилавото е кротичко; синьото вика „бива, бива” 

(обещава); бялото нито дава, нито взима; червеното е „галило” (любов); 

ясножълтото – хвалба; когато е малко с пиперец (оранж) – то е слава, и т. н. 

      За да направиш халище, трябва да усещаш цветовете. Да знаеш каква боя да 

сложиш до червеното, за да го превърнеш от кръв в царствено великолепие и 

тържество, колко „пипер” да се ръсне върху жълтото, за да стане от хвалба на 

слава. До какъв цвят да поставиш безстрастното сиво, та да припалиш в него блясък 

и душа. Как да измъкнеш бялото от бялата му скука, за да стане глътка въздух... 

      Както съчетанието на звуковете прави музиката, тъй от съчетанията на 

цветовете се ражда картината. Звук до звук не са вече два различни звука, а съзвучие, 

цвят до цвят не са два цвята, а цветна мелодия, разказ за един човек,за една душа. 

      За родопската жена, живяла живота си без празници, халището е празник. 

Нейната гордост. Нейното тържество.То е разнасяло славата на ръцете й, 

разказвало е за хубостта на душата й...  

 

1. Коя е темата на текста? 

 А) Усетът към цветовете на родопската жена 
 Б) Езикът на цветовете в родопското халище 
 В) Халището – гордост на родопската жена 
 Г) Съчетанието на цветовете в родопското халище 
 

 2. Как е осъществена връзката между  изреченията във  втори абзац? 

 А) чрез глаголните форми 

 Б) чрез сродните думи 

 В) чрез повторението 

 Г) чрез местоименията 
 

 3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

 А) От съчетанията на цветовете се ражда картината.  
 Б) Нужен е много „пипер” да се ръсне върху жълтото, за да стане от хвалба на слава. 
 В) Цветът, който дава обещания, е синият. 
 Г) Зеленото дава сила. 
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 4. Защо за родопчанката халището е тържество? Отговорете с изречение от   

текста. Напишете го на празните редове. 

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

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

  

 5. Кой е цветът, който обича да се хвали? Извадете от текста думата, с която е 

назован и определете изграждащите я морфеми. 

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

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

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

 А) равнодушното 

 Б) безпристрастното 

 В) безчувственото 

 Г) безжизненото 

 

 7. Какво обединява подчертаните в текста думи? С каква цел са използвани от 

писателя?  

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

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

 8. В кой ред се съдържат само сродни думи? 

 А) звук, звукове, съзвучие 
 Б) цветове, червено, оранж 

 В) цвят, боя, краска 

 Г) цвят, цветен, съцветие 
 9. С коя дума може да се замени съществителното име символ в първия абзац, без 

да се промени смисълът на изречението?  

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

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

 А) три сложни и едно просто изречение 
 Б) две прости и две сложни изречения 

 В) три прости и едно сложно изречение 
 Г) четири прости изречения  

 

11. В кое изречение от втори абзац и използвано съставно сказуемо? 

 А) първото                                                   

 Б) второто                                                    

 В) третото  

 Г) четвъртото 

 

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

      Цвят се отнася към пембеното както..... 

 А) звук към съзвучие 

 Б) оранж към тържество 

 В) цвят към картина 
 Г) чувство към радост  
 

Прочетете текста и отговорете на въпросите (13. – 14.) 

Но докато питах за тези халища, докато ги гледах и разглеждах, аз бях започнал 

да усещам в тях съчетания особени, които действуваха като музика, шепнеха ми като в 

приказка, внушаваха ми чувства, вълнения и настроения. Аз и халищата се бяхме 
сближили, започнали бяхме да се разбираме.   
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13. Кои са местоименията в текста? Подчертайте ги и определете каква  

      служба изпълняват в изреченията. 

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

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

14. Какви художествени средства е използвал авторът? С каква цел? 

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

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

15. Поправете допуснатите грешки в текста. 

Показа след това едно халище с теменужни ивици по края, а в средата - зелен 

квадрат, попръскан с бели петънца... Както в природата. Тая именно природа в 

различните села определя и различна гама в украската. В Лъките например, в 

поднебесното царство на сините скали, водещия цвят е сивозеленикавия на варовика. 

В Забърдовските модрооки халища преобладават теменугите, елите и бориките. До 

колкото има червенко в тия халища, то е, за да възпява славата на зеленото. Жълта, 

зряла ръж и мак! Това е пейзажа в по-южните селища. Жълта, зряла ръж и мак! 

Такава е окраската на техните "ясни" халища. Колкото по на юг отиваме, толкова 

по-ясножълта е ръжта и по-червени са маковете които дават топлотата на юга и 

великолепието на изтока. 

 

16. Посочете четири характеристики на преданието като словесна форма. 

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

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

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

17. Какво знаете за слънчевите календари? Характеризирайте ги, като обясните 

на кои народи са присъщи и защо. 

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

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

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

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

 18. Помислете върху думите на Г. С. Раковски: „Стари обичаи не презирай!  

      Бащино огнище не забравяй!”   

            Напишете съчинение на тема: „Бащино огнище не забравяй!” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                    www.lyuboslovie2011.wix.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 

 

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – ІI кръг 

 

ТЕСТ ЗА ШЕСТИ КЛАС 

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

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

 

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

 

        Към края на ХVІІІ век една от петте големи български търговски къщи в Москва 
принадлежи на братя Априлови от Габрово.  Васил идва  тук десетгодишен и тръгва по 

път,  водещ далеч от България и българските проблеми. Учи в гръцко училище, 
завършва гимназия в Брашов и медицина във Виена.  Завръща се, но не в Габрово , а в 

Москва и оттам отива в Одеса, където – вече успяващ търговец – се отдава на гръцката 
просветна и освободителна кауза, привлякла тогава вниманието на Европа. В 

библиотеките си държи книги на девет езика, но един от тези, които владее най-слабо, е 
българският. 
       Той би могъл да остане завинаги извън България, извън нейната история и култура, 
ако с практическия си усет, с освободения си от предрасъдъци ум и с високата си 

култура не открива, макар вече 43-годишен, шансовете на своя народ. Преобразяването 

му става в Цариград, откъдето започва „вторият път” на Васил Априлов – пътят на 
горещия противник на „умственото иго на новогръцката писменост”, на будителя на 
националното съзнание на българите, пътят на идеолога на съвременната българска 
просвета и на новото училищно устройство... 

       Върхът на неговото дело е Габровското училище, започнало истинската си дейност 
по модерната тогава взаимоучителна метода на 2 януари 1835 година като „общо, 

народно, издържано и уреждано от народа в полза на всички съсловия”, безплатно, 

изцяло светско, с изрично осигурена ненамеса на църквата във вътрешните му дела... 
От Габровското училище тръгват из страната основателите на съвършено нова за 
България педаготическа и образователна система... За Васил Априлов общото народно 

училище означава сплотяване на националната колективна воля. Сам щедър дарител, 

поел освен помощите за училището и издръжката на български студенти в Русия, 
Априлов успява да развърже кесиите и душите на заможните си сънародници и да 
направи своето дело наистина всеотечествено. С изисканото си слово и с родолюбивите 
си действия кара българите да заговорят на общ език.  

 

1. Коя е темата на текста? 

А) Габровското училище – върхът на делото на Васил Априлов 
Б) Пътят на Васил Априлов към служене на българския народ 

В)Преобразяването на Васил  Априлов 
Г) Васил Априлов – преуспял български тъговец  

 

2. Как е осъществена връзката между втория и третия абзац в текста? 

А) със синоними 

Б) с местоимение 
В) с цитат 
Г) с повторение 
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3. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Когато е 45-годишен, Васил Априлов открива шансовете на своя народ за промяна. 
Б) С Габровското училище започва „вторият път” на Васил Априлов – пътят на 
будителя на националното съзнание на българите. 
В) За Васил Априлов общото народно училище означава сплотяване на националната 
колективна воля.  
Г) Към края на ХVІІІ век една от петте големи търговски къщи в Москва принадлежи 

на братя Априлови.  

 

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) Васил Априлов завърва медицина във Виена.  
Б) Васил Априлов владее девет езика. 
В)Васил Априлов е идеолог на съвременната българска просвета и на новото училищно 

устройство 

Г) Васил Априлов е човек с висока култура и с освободен от предрасъдъци ум. 

 

5. Кой от посочените изрази разкрива най-точно значението на фразеологизма 

развързвам си кесията ?  

А) проявявам благородство 

Б) проявявам разбиране 
В) проявявам щедрост 
Г) проявявам благоразумие 
 

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

смисълът на изречението?  

А) цел 

Б) борба 
В) призив 
Г) дело 

 

7. Кои са местоименията, употребени в първото изречение на трети абзац?  

    Напишете ги и определете вида им. 

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

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

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

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

8. Кои са глаголите в първото изречение на втори абзац? В кое наклонение са 

употребени? 

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

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

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

 

9. Защо изразът „вторият път” от втория абзац е поставен в кавички? 

А) защото е цитат 
Б) защото е метафора 
В) защото Васил Априлов овладява до съвършенство българския език 

Г) защото е израз на смелостта на Васил Априлов 
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10. В кои сложни изречения в първи абзац са използвани само съчинителни 

връзки? 

А) второто и третото  

Б) първото, второто и петото 

В) четвъртото и петото 

Г) второто, третото и четвъртото 

 

11. Колко са обособените части в първи абзац? 

А) 3 

Б) 2 

В) 4 

Г) 1 

 

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

изискан - изтънчен? 

А)  светски – църковен 

Б)  училище – образование  
В)  педагогически – образователен  

Г)  амбиция – стремеж  

 

Прочетете текста и отговорете на 13. и 14. въпрос 

 

Васил Априлов (1789 – 1847) 

Търговец,организатор и меценат на новата българска просвета.Основател на  

най-модерното за времето си Габровско училише, теоретик на съвременната  

му педагогика, изследовател на българската история, на езика, литературата  

и фолклора. Един от основоположниците на книжовния български език в днешния  

му вид. 

 

13. Какви по състав са изграждащите текста изречения? Какво се постига  

      чрез тях? 

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

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

14. Какво означава думата меценат? Потърсете синоним на тази дума в  

     първия текст.  

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

 

15. Поправете допуснатите грешки в текста  

Само в епохи като Българското Възраждане се раждат личности, като Иван 

Богоров. Всяко сведение за него днес звучи странно. Учи в два лицея – в Цариград и в 

Одеса. Следва химия в Лайпциг през 1845 – 1847.Завършва медицина в Париж през 

1858, вече 40 годишен. Междувременно успява да извърши неща за, които при други 

условия би бил необходим цял живот: създава първите български весници, написва и 

издава първата българска граматика на новобългарският език, първата збирка на 

народни умутворения и първата обширна география на България. По-нататък 

продължава безпир да изпреварва своите съвременици и своето време. Автор е на 

първите български пътеписи, на първият френско-български и българско-френски 

речник. 
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16. С няколко изречения споделете какво обединява двата текста.  

 

На минаване край колоната кметът вдигна очи към статуята: 

      – Боже мой! Колко жалък изглежда Щастливия принц! – каза той. 

... 

     – Рубинът е паднал от неговия меч, очите му ги няма и вече не е златен – забеляза 

кметът. – Всъщност той почти не се различава от просяк! 

                                                         „Щастливият принц”, Оскар Уайлд 

 

    – Сбогом – каза лисицата. – Ето моята тайна. Тя е много проста: най-хубавото се 

вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите. 

   – Най-същественото е невидимо за очите – повтори малкият принц, за да го 

запомни. 

                                                        „Малкият принц”, Антоан дьо Сент  Екзюпери 

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

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

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

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

17. Кои са характерните белези на лирическото стихотворение? 

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

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

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

18. Какво е речниковото значение на сродните думи реален и реалистичен? 

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

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

19. Посочете три от художествените средства, използвани в текста, с който  

      поетът Сл. Красински описва родината?  

 

Тънка трепетлика,                         Спуска се покоят 

капнала от зной,                             в друми и нивя – 

с кротки думи вика                         добър вечер, моя 

нощния покой.                                 дядова земя! 

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

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

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

  

20. Изразете своето съгласие или несъгласие с твърдението на немския поет Гьоте: 

„Чужбината родина не става”. Аргументирайте се. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – II кръг 

 
 

ТЕСТ ЗА СЕДМИ КЛАС 
 

 

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

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

 

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 12. включително. 

  

За планините на Андора са характерни резките очертания – стръмни склонове, голи 

скалисти върхове и дълбоки речни долини. Върху тази малка територия има над 20 върха с 

височина от 1800 до 3000 метра, а между тях е дълбоката долина на река Валира. Тази 

долина с право се нарича жизнената ос на Андора – тук живее по-голяма част от 

населението на страната.  

Във всяко понижение на терена се вижда малка рекичка или езеро. Всички тези 

рекички и езера са умело използвани за производство на електроенергия.  

За година на основаването на Андора се счита 819, когато е било съставено „Писмото 

на свободата“. То давало независимост на скотовъдците, живеещи по долината на река 

Валира и Ордино. Минавали години. В историята на Андора стават събития, които говорят 

за съдбата на един народ, обичащ свободата и независимостта.   

... 1934 година. Тридесет и осем годишният авантюрист – белоемигрантът Борис 

Скосирев – изучил добре особеностите в историческото развитие на страната и подкрепян 

от влиятелни хора, се обявил за княз, а по-късно и за крал на Андора. Опитът му да 

унищожи републиката успял, но за кратко. През 1941 г. самозваният княз завършил 

кариерата си във френския концентрационен лагер „Верне“. 

Може би Андора е между малкото страни в света, които не отделят средства за 

въоръжение, тъй като страната не поддържа военни сили.  

Земеделие и туризъм – това е смисълът на икономическия живот на страната. Всичко 

в момента е подчинено на тези два отрасъла. Те може би са причина за западането на един 

стар, традиционен отрасъл – контрабанда на стоки. Стоките не се облагат с мита. Този факт 

е ловко използван от преуспяващи търговци от съседните държави. По този начин Андора е 

оазис за туристите сред ледените долини на Пиренеите. Не е случаен фактът, че още през 

1970 година техният брой надхвърлил 1,2 милиона.  

Столицата на Андора е Андора ла Веля с население малко над 20 000 жители. 

Разположена край красивата долина на р. Валира, тя е всичко за андореца – това е най-

малката столица на една от най-малките държави на земното кълбо.  

Най-забележителното в града, това, което привлича отдалеч вниманието на туриста, е 

„Домът на долината“ с висока наблюдателна кула. Построен през XIV столетие, днес 

„Домът на долината“ е седалище на парламента, правителството, съда и... затвора. За чест 

на местното население той обикновено е празен. Хотели, ресторанти, музеи... Всичко 

необходимо за най-доходния отрасъл на националната икономика – туризма. 

 

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

                              www.lyuboslovie.hit.bg; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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1. Кое е най подходящото заглавие на текста? 

А) Андора – минало и настояще  

Б) Забележителностите на Андора 

В) Най-малката държава в света 

Г) Основаването на Андора  

 

2. За коя сфера на общуване е предназначен текстът? 

А) научната 

Б) битовата 

В) естетическата 

Г) медийната 
 

3. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) От текста може да се направи изводът, че в Андора нивото на престъпността е много 

високо.  

Б) Още от основаването на Андора внасяните в страната стоки не се облагат с мито. 

В) Две от забележителните събития в историята на Андора са се случили през IX и през XX 

век. 

Г)  Високите технологии са особено важни за икономиката на Андора. 

 

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) Независимостта на трите власти в Андора е заплашена, тъй като те делят една сграда. 

Б) Голяма част от населението на Андора е концентрирана в долината на река Валира. 

В) За период от няколко години Андора е била монархия. 

Г) Андора е една от малкото държави, които нямат собствена армия. 

 

5. Според текста за развитието на туризма в Андора допринася: 

А) развитото земеделие 

Б) производство на електроенергия 

В) „Домът на долината“ с висока наблюдателна кула 

Г) безмитната търговия 

 

6. С коя от посочените думи НЕ може да се замени подчертаната в текста дума 

отрасъла, без да се промени смисълът на изречението? 

А) сектора 

Б) ресурса 

В) бранша 

Г) клона 

 

7. Коя от подчертаните думи в изреченията е употребена в преносно значение? 

     По този начин (А) Андора е оазис (Б) за туристите сред ледените долини на Пиренеите. 

Не е случаен (В) фактът, че още през 1970 година техният брой надхвърлил (Г) 1,2 

милиона.  

 

8. Какъв троп е подчертаният израз в изречението Тази долина с право се нарича 

жизнената ос на Андора – тук живее по-голяма част от населението на страната? 
А) олицетворение 

Б) хипербола 

В) метонимия 

Г) метафора 
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9. Защо в изречението Върху тази малка територия има над 20 върха с височина от 

1800 до 3000 метра, а между тях е дълбоката долина на река Валира са използвани 

бройни форми за множествено число?  

               

               

               

 

10. При коя от двойките отношението е същото като отношението в двойката върхове – 

долини? 

А) земеделие – туризъм 

Б) държава – столица 

В) съд – затвор 

Г) търговци – туристи 

 

11. Какво е по състав изречението Може би Андора е между малкото страни в света, 

които не отделят средства за въоръжение, тъй като страната не поддържа военни 

сили?  

А) сложно съставно с две подчинени определителни изречения  

Б) сложно съставно с подчинено определително и подчинено обстоятелствено изречение 

В) сложно съчинено изречение 

Г) сложно съставно с подчинено подложно и подчинено обстоятелствено изречение 

 

12. Запетаите в изречението Построен през XIV столетие, днес „Домът на долината“ е 

седалище на парламента, правителството, съда и... затвора отделят: 

А) обособена част и еднородни части в рамките на простото изречение  

Б) вметнат израз и обособени части в рамките на простото изречение 

В) обособени части в рамките на простото изречение и прости изречения в състава на 

сложното 

Г) еднородни части в рамките на простото изречение и прости изречения в състава на 

сложното 

 

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

празно място в текста. 

 А през лятото, когато снегът се е ................. (А), белеят само върховете, обширните 

горски склонове се превръщат в зелени, ярко изпъстрени с цветя алпийски ................. (Б). По-

надолу са тъмните петна на елите и ............... (В), а още по-надолу дъбовите и букови гори, 

........................ (Г) големи храсталаци.  

А) разтопил, заледил, изпарил   

Б) долини, пейзажи, пасища 

В) боровете, кестените, липите  

Г) имитиращи, наподобяващи, образуващи   

 

14. Препишете текста, като поправите граматичните, правописните и пунктуационните 

грешки. 

Експреса от Виена за Париж дълго патува по северните разклонения на алпите. Дълго 

време пред очите ни са речните долини, одделните селца и градове, готическите църкви.  

Ето го и град Фелдкирх – център на австрийска провинция. Планините сякаш стават по-

ниски или отиват някак встрани. И пред нас се разкрива долината на Рейн. За кратко време, 

сякаш за миг се показва малка гаричка и ние сме на територията на княжество Лихтенщайн. 
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Горен Рейн тук не е широк. Та това ли е великия Рейн? Тази река ли е въспята от Юго, 

Хайне и Бетовен? Човек недуомява. Но това е за кратко – отдясно и отляво са зелените 

склонове на планината. Пред нас е долината на Рейн придаваща особен блясък и величие. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 

15. Открийте изразните средства (тропи и фигури), използвани в строфата от „Майце 

си“ на Христо Ботев, и дайте поне по един пример за всяко от тях.  

Ти ли си, мале, тъй жално пела, 

ти ли си мене три годин клела, 

та скитник ходя злочестен ази 

и срещам това, що душа мрази? 

               

               

               

               

               
 

16. Лирическото отстъпление във II глава на повестта „Немили-недраги“ може да се 

определи като вид:  

А) ретардация 

Б) ретроспекция 

В) кулминация 

Г) завръзка 

 

17. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. Сюлеймановите орди и защитниците на върха в 

одата „Опълченците на Шипка“ са противопоставени: 

А) в пространсвен план 

Б) чрез поведението си в боя 

В) чрез портретни описания  

Г) чрез мотивите, които ги водят в неравния сблъсък 

 

18. Прочетете цитата от разказа „Една българка“ на Иван Вазов и в няколко изречения 

обяснете защо бунтовникът вижда в баба Илийца „своя майка, свой спасител, свое 

провидение“. 

 

– Какво, стрино? – попита момъкът, който виждаше в тая непозната жена своя майка, свой 

спасител, свое провидение. 
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19. На всеки от редовете запишете името на литературния герой, който произнася 

цитираните думи. 

 

А) „Не, твоето име ще остане славно. Ти си един герой.“ 

   

 

Б) „Не искам нищо да чувам, ни да ми обаждаш. Каквото знаеш, за себе си го знай.“ 

   

 

В) „Защо ви трябваше вам, момчета? Тая пуста царщина тъй ли се лесно разсипва!...“ 

   

 

Г) „България цяла сега нази гледа...“ 

   

 

20. Прочетете цитата от „На прощаване“ и напишете съчинение разсъждение или есе на 

тема „Разказът на майката“.   

но иди, майко, у дома 

и с сърце сичко разкажи 

на мойте братя невръстни, 

да помнят и те да знаят... 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И    ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА 
24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – ІІ кръг 

 

ТЕСТ ЗА ОСМИ КЛАС 

 
 

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

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

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

 
Дакелът е една от най-старите породи кучета. Изображения на кучета, подобни на 

дакел, датиращи отпреди 2000 г.пр.н.е., са намерени при разкопки в Египет. В тези 

далечни времена дакелите били любимци на знатните особи. Според друга теория – на 

великия английски еволюционист Чарлс Дарвин, дакелът произхожда от Индия, откъдето 

бил пренесен в Европа.  

 Родината на дакела, какъвто го познаваме днес, е Германия. Той е бил създаден 

през XVII в. основно за лов на язовци и други тунелни животни като зайци и лисици. 

Целта е била да се създаде безстрашно, продълговато куче, което умело да рови и да бъде 

достатъчно силно да пребори язовец и дори, ако е необходимо, да го убие. Името на 

породата произлиза от немските думи за язовец (Dachs) и куче (Hund). В 

породообразуването са взели участие териер, кокер шпаньол и различни видове хрътки. 

Съществуват три породни разновидности – късокосместа, острокосместа и дългокосместа, 

които се различават само по космената покривка и са широко разпространени по света. 

Всяка от тях според едрината има също три разновидности – стандартен, малък и 

миниатюрен дакел. Характерните им увиснали уши и извита опашка били създадени 

преднамерено от развъдчиците. Ушите служат, за да предпазват ушните канали на кучето 

от пръст, докато копае и се провира през тунели. Извитата опашка има две 

предназначения – да направи дакела по-лесно забележим във висока трева и да улесни 

изваждането му от дупки. 

 Поради високия си интелект дакелите са много инатливи и своеволни, което 

превръща дресирането им в малко по-трудна задача. Те са също така много любвеобилни 

домашни любимци и изобщо не обичат да се разделят със стопаните си. Някои от тях 

проявяват силна ревност. Статистически дакелът е една от по-агресивните породи както 

към други кучета, така и към непознати хора. Въпреки това дакелите обожават 
компанията на други дакели. Характерна черта на поведението им е упорството, което 

демонстрират при игра, като понякога се увличат и могат да станат дори жестоки. 

 Днес дакелите са една от най-популярните породи. Малкият им размер ги прави 

изключително подходящи за отглеждане в градска среда. Единствените проблеми са 

вроденият им инстинкт за копаене на дупки, от който може да пострада паркетът Ви, и 

силният им лай, който трудно ще се понрави на съседите. Популярни собственици на 

дакели са Кралица Виктория, Джон Кенеди, Пабло Пикасо и Анди Уорхол. 

 Чарът на дакела му е отредил специално място и в детската литература – любими 

герои са  Пифке от романа „Антон и Точица” на Ерих Кестнер и  Джери, който пише 

писма, от „Мили бате” на Станка Пенчева.  

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

           http://lyuboslovie2011.wix.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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1. Темата на текста е:  
А) Произход и особености на дакела 

Б) Своенравният характер на дакела 

В) Създаването на породата дакел 

Г) Интелектът на дакела 

 

2. Коя е водещата функция на текста? 

А) информативна 

Б) коментарна 

В) експресивна 

Г) апелативна 

 

3. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Родината на съвременния дакел е Древен Египет. 
Б) В Индия дакелът е бил известен като ловно куче. 

В) Дакелите се различават по космената си покривка и по размерите си. 

Г) Опашката на дакела му позволява да се крие във висока трева. 

 

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) Дакелите се дресират  лесно, защото са с висок интелект. 
Б) Дакелите са изключително привързани към стопаните си. 

В) Дакелите са упорити и своеволни и често проявяват инат. 
Г) Дакелите обичат компанията на себеподобни и се увличат в игра. 

 

5. Текстът НЕ дава информация за: 

А) произхода на дакела 

Б) селектирането на породата 

В) нрава на дакела 

Г) храненето на дакела 

 

6. Какъв троп е употребен в словосъчетанието може да пострада паркетът Ви? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Посочете  частите от тялото на дакела, на които е отделено специално внимание 
в текста? 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

8. Съществителното име породообразуване, употребено в текста, е: 
А) сложна дума 

Б) чуждица 

В) неологизъм 

Г) експресивна дума 

 

9. Посочете отглаголните съществителни, употребени в предпоследния абзац на 

текста. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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10. За употребените във втория абзац на текста тирета НЕ е вярно, че: 

А) имат една и съща функция 

Б) могат да бъдат заменени с двоеточие 

В) заемат мястото на пропусната дума 

Г) придават отчетливост и яснота на твърденията 

 

11. Докажете, че думата развъдчиците правилно е написана с „Д”.  

 

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

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

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

 

12. Извадете сложните думи от третия абзац. 

 

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

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

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

 

13. Запетаите в изречението Единствените проблеми са вроденият им инстинкт 

за копаене на дупки, от който може да пострада паркетът Ви, и силният им лай, 

който трудно ще се понрави на съседите отделят:  

А) прости изречения в състава на сложно смесено изречение 

Б) прости изречения в състава на сложно съчинено изречение 

В) прости изречения в състава на сложно съставно изречение 

Г) обособени и еднородни части в състава на просто изречение 

 

14. Кой от изброените изрази е синоним на подчертания в изречението В тези 

далечни времена дакелите били любимци на знатните особи? 

А) видните хора 

Б) властващите фараони 

В) коронованите лица 

Г) богатите военачалници 

 

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

пунктуационни грешки. 

Май не съм ти писъл, че край нашата къща е пълно с птици. Под стряхите са налепени 

едно до друго гнезда на лястовици. Доскоро от там надничаха жълти чофчици лястовика и 

лястовицата се истрепваха да носят на децата си мошици и червейчета. На най високото 

дърво пък си направиха гнездо от клечки две много големи птици, баба каза – щъркели. 

Знаеш че през есента лястовиците и щъркелите отиват на топло на юг, а напролет се 

връщат у дома. Баба се засмя и рече, че и ние с нея сме вече две прелетни птичета.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

16.  Според стихотворението „Потомка” на Елисавета Багряна родовата памет е 

кодирана в: 

А) кръвта 

Б) песните 

В) легендите 

Г) летописите 

 

17. Кое от изброените определения НЕ се отнася за героите на поетическия цикъл 

„Зимни вечери”: 

А) онеправдани 

Б) измъчени 

В) непримирими 

Г) окаяни 

 

18. В няколко изречения обяснете защо лирическият герой от стихотворението 

„Да се завърнеш в бащината къща” се самоопределя като „печален странник”. 

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

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

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

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

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

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

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

 

19. Открийте изразните средства (тропи и фигури), използвани в откъса от 

стихотворението „Братчетата на Гаврош” на Христо Смирненски , и дайте поне по 

един пример за всяко от тях.  

 

Какво им даваш от разкоша си 

ти – толкоз щедър към едни,  

а към бездомните Гаврошовци 

жесток от ранни младини? 

 

Пред твоите витрини блескави 

накуп застават често те 

и колко скръб в очите трескави,  

и колко мъка се чете! 
 

Но тръгват си те пак одрипани 

с въздишки плахи на уста, 

а тез витрини са обсипани 

с безброй жадувани неща… 
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Ти целия скован от злоба си, 

о, шумен и разблуден град, 

а твойте електрични глобуси 

всуе тъй празнично блестят! 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20. Прочетете мисълта на Марк Твен и напишете есе на тема „Хубавите книги”. 

 

„Човек, който не чете хубави книги, няма никакво преимущество пред онзи, който не 

умее да ги чете.” 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА 
24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – ІІ кръг 

 

ТЕСТ ЗА ДЕВЕТИ КЛАС 

 
 

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

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

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

 
 Диоген Синопски, наречен Циника, е древногръцки философ, роден в град Синоп 

(днешна Турция) през 412 г.пр.н.е. Почти всички сведения за живота на ексцентричния 

философ достигат до нас под формата на легенди и анекдоти.  

 Единственото, което се знае за ранния му живот, е, че е прокуден от Коринт заради 

финансови престъпления, които извършил заедно с баща си. Установил се в Атина и, 

привлечен от аскетическите учения на Антистен, станал негов ученик. Не след дълго 

задминал учителя си по репутация и постижения. В стремежа си да въплъти философията 

си, Диоген живял в огромна бъчва, разположена в близост до пазар, където просел и 

открадвал по нещичко, за да преживява. Философът също така неведнъж обикалял 

площадите в Атина със запалена факла посред бял ден. Когато го запитвали какво прави, 

той отвръщал: „Търся честен човек“. Известен е също с враждата си с Платон. Диоген 

оспорвал неговите интерпретации на Сократ и се възползвал от всяка възможност да 
унижи и злепостави Платон, като често саботирал лекциите му, раздавайки храна в опит 
да разсее посетителите.  

 Едни от най-популярните легенди за Диоген разказват за срещите му с Александър 

Македонски. Когато великият пълководец се спрял пред философа и поискал услугите му, 

излегналият се Диоген отвърнал безцеремонно: „Би ли се дръпнал, закриваш ми 

слънцето.“ Впечатлен от равнодушието и безразличието на Диоген към социалния му 

статут и влиянието му, Александър Македонски възкликнал: „Ако не бях Александър, бих 

искал да съм Диоген”. Друга история гласи, че Александър заварил Диоген да се рови в 

купчина човешки кости на централния площад. Когато го попитал какво прави, Диоген 

отвърнал: „Опитвам се да различа костите на баща ти от тези на роба.” 

 По време на пътуване до Егина Диоген бил заловен от пирати и продаден като роб на 

заможен търговец на име Зенадий. Когато го попитали какъв занаят умее, философът 
отговорил: “Единственото нещо, което мога да правя, е да уча хората и искам да бъда 

продаден на човек, който има нужда от господар.” Остроумният му отговор сработил и 

Диоген изживял остатъка от живота си като наставник на двамата синове на Зенадий. 

Умрял през 323 г.пр.н.е. в Коринт.  
 Въпреки че писанията му са изгубени през вековете, Диоген остава в историята като 

най-видния представител на цинизма и суров критик на социалните установености в 

Атина. Според Диоген всички изкуствени “предимства” на цивилизацията са 

несъвместими с щастието и моралът възпира завръщането към природната простота. По 

негови думи “хората са усложнили всички елементарни божи дарове”. 

 

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

           http://lyuboslovie2011.wix.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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1. Темата на текста е: 
А) Философията на Диоген 

Б) Легендарният философ Диоген 

В) Остроумието на Диоген 

Г) Враждата между Диоген и Платон 

 

2. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Диоген се противопоставя на Платон, въпреки че е негов ученик. 

Б) Александър Македонски и Диоген са дългогодишни приятели. 

В) Към владетеля Александър Македонски Диоген проявява безрезервна почит. 
Г) В края на живота си Диоген е наставник на децата на заможен търговец. 

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) Остроумието и находчивостта на Диоген респектират владетеля Александър   

Македонски. 

Б) Според Диоген цивилизационният напредък е вреден, защото отдалечава хората от 
простотата на природата. 
В) Поведението на Диоген е необикновено и провокативно. 

Г) Възгледите на Диоген са в съзвучие с официалната политика в Древна Гърция. 

 

4. Според текста Александър Македонски НЕ е: 

А) великодушен 

Б) умен 

В) любопитен 

Г) мнителен 

 

5. Репликите, които Диоген отправя към Александър Македонски, НЕ са белег за: 

А) дързост 
Б) раболепие 

В) арогантност 
Г) самочувствие 

 

6. С коя дума е уместно да се замени подчертаната дума сработил, без да се 

промени смисълът на изречението? 

А) подействал 

Б) скандализирал 

В) изненадал 

Г) поласкал 

 

7. Употребената във втория абзац на текста дума репутация е: 

А) чуждица 

Б) чужда дума 

В) архаизъм 

Г) термин 

 

8. Кое прилагателно е употребено в преносно значение в последния абзац на 

текста? 

………………………………………………………………………………………………… 
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9. Посочете примери, които доказват ексцентричността на Диоген. 

 

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

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

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

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

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

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

 

10. В какви наклонения са глаголните форми в изречението Ако не бях Александър, 

бих искал да съм Диоген? 

А) повелително и условно 

Б) изявително и повелително 

В) изявително и условно 

Г) условно и повелително 

 

11.  Защо в изречението Когато великият пълководец се спрял пред философа и 

поискал услугите му, излегналият се Диоген отвърнал безцеремонно прилагателното 

великият е членувано с пълен член? 

 

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

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

 

12. Каква е функцията на кавичките, ограждащи думата предимства в последния 

абзац на текста? 

А) означават цитиране на конкретен Диогенов труд 

Б) подчертават ироничния смисъл на думата 

В) подсказват, че думата е често употребявана от философа 
Г) маркират позоваване на философски изследвания от неизвестен автор 

 

13. За думата прокуден, употребена във втория абзац на текста, НЕ е вярно, че е: 

А) архаична 

Б) експресивна 

В) неутрална 

Г) поетична 

. 

14. В изречението Единственото, което се знае за ранния му живот, е, че е 

прокуден от Коринт заради финансови престъпления, които извършил заедно с баща 

си запетаите отделят: 

А) прости изречения в състава на сложно съставно изречение 
Б) прости изречения в състава на сложно смесено изречение 

В) прости изречения в състава на сложно съчинено изречение 

Г) обособени и еднородни части в състава на просто изречение 
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15. Препишете текста, като поправите допуснатите правописни, граматични и 

пунктуационни грешки. 

 

Старогръдската митология пази малко легенди с култов характер и включва много 

приказни и исторически сказания. В нея не се открива кръг от свещенни митове, за чието 

пазене да се полага особенна грижа. Липсва и остойчив космогоничен разказ, който да 

играе ролята на свещен свод какъвто е случая при други митологий. Елинските божества 
не са строги, алегурични означения на определено природно-космично или обществено 

явление, а символи чиито значения постоянно се пререждат при всяко ново прилагане.  
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

16. Бавното, подробно изложение и повторенията, чрез които се постига т. нар. 

„епическа широта”, са характерни за  

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

17. В няколко реда дайте примери за поведението на Ахил, за да обясните 

Омировия стих „Ахил се стремеше към слава, цапайки с кърви ръцете си 

непобедими”. 

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

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

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

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

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

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

 

18. Обяснете прозренията на Ахил, когато страда поради смъртта на Патрокъл: 

Нека изчезне раздорът между богове и човеци, 

нека пропадне гневът, който в лудост и мъдрия хвърля, 

бидейки много по-сладък от течния мед на пчелите, 
той в гърдите човешки нараства, подобно на пушек.  

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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19. Открийте изразните средства (фигури и тропи) в цитираните Омирови стихове 

в задача 18 и дайте поне по един пример за всяко от тях? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20. Прочетете стиховете на поета Алкман (VІІ в. пр. Хр.) и напишете есе на тема 

„Поезията”. 

 

   Словата и мелодията на песента  

   съчиних аз –  

   поета Алкман. 

   Взех ги от птиците. 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И    ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА 
24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – ІІ кръг 

 

ТЕСТ ЗА ДЕСЕТИ КЛАС 

 
 

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

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

 

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

 Парижката Света Богородица, (на френски: Notre Dame de Paris), е католическа 

катедрала в Париж. Построена е през 1163-1345 г. като една от първите катедрали в 

готически стил на остров Сите на река Сена. „Нотр Дам” буквално означава "Нашата Дама" 

и е популярно римокатолическо наименование на Пресвета Богородица. 

 С удивителното равновесие на пропорциите и хармоничната си фасада катедралата е 

един от върховете във френската готическа архитектура. Дълга е 130 м и е широка 50 м, а 3-

етажните квадратни кули са високи 69 м. В южната кула са разположени камбаните, най-

голямата от които тежи 15 т., а само езикът ѝ надвишава 500 кг.! Нарича се Емануел и се 

използва само при официални събития.  

 В катедралата може да се влезе през три портала. Първият е на Света Ана, майката на 

Дева Мария, средният изобразява Страшния съд, а третият е на Божията майка. Двата 

крайни портала са напълно еднакви, а средният е различен. Легендата разказва, че 

майсторът на порталите не могъл да го направи, защото бил продал душата си на дявола, и 

се наложило друг да продължи работата. Над порталите е разположена розетка с диаметър 

10 м., а под нея се намират 28 статуи на библейски личности.  

 Още с влизането в катедралата погледът на посетителя обхваща високия кораб, 

широката напречна галерия, дълбокия хор и централния олтар. Витражът на северната 

розетка изобразява Света Богородица, обкръжена от старозаветни персонажи. Витражът на 

южната розетка показва Христос заедно с девите, светците и дванадесетте апостоли. 

Западната розетка изобразява Светата Дева, заобиколена от добродетелите и пороците. В 

катедралата се намира статуя на Богородица, също известна като Парижката Света 

Богородица, пренесена от параклиса Сент Енян – първата християнска църква в Париж, на 

чието място е построена катедралата. Зад главния олтар се намира прекрасната скулптурна 

композиция на Никола Кусту “Пиета”. Там са и статуите на Луи XIII и Луи XIV. Историята 

твърди, че след дълъг брачен период, без да има наследник, Луи ХІІІ дава обет, че ако има 

син, ще реконструира катедралата. Когато през 1638 г. му се ражда момче, той започва 

изпълнението на обета си. Тогава са изработени креслата в хора на катедралата, покрити с 

чудесни дърворезби, изобразяващи сцени от живота на Света Богородица.  

 Катедралата е свидетел на редица важни събития във френската история. През втората 

половина на 16 век в нея се състои сватбата на Маргьорит дьо Валоа и Анри Наварски. През 

1804 г. в „Нотр Дам” е бил коронясан Наполеон Бонапарт I. В нея е извършено и опелото на 

генерал Шарл дьо Гол през 1970г. 

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

           http://lyuboslovie2011.wix.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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 В наши дни "Парижката Света Богородица"  е един от най-популярните туристически 

обекти в Париж, посещаван от милиони туристи годишно. Наличието на орган и чудесната  

акустика са причина всяка неделя в 17:30 часа в катедралата да се провеждат безплатни 

концерти, на които могат да присъстват до 9000 души.  

 

1. Темата на текста е: 

А) Архитектурните особености на една парижка катедрала 

Б) „Парижката Света Богородица” – мълчалив свидетел на френската история 

В) Катедралата „Нотр Дам” в миналото и днес 

Г) „Парижката Света Богородица” като туристически обект 

 

2. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Катедралата е построена за по-малко от един век. 

Б) Езикът на най-голямата камбана тежи повече от половин тон. 

В) Във всяка от кулите на катедралата е разположена по една камбана. 

Г) Наполеон Бонапарт е коронясан в катедралата през 18 век. 

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) „Нашата Дама” е популярно римокатолическо наименование на Божията майка. 

Б) В катедралата има статуи на библейски персонажи и на френски държавници. 

В) Зад главния олтар са разположени скулпурни фигури. 

Г) Библейските сюжети, изобразени в катедралата, са само от Стария завет.  

 

4. В текста НЕ се говори за: 

А) изобразително изкуство 

Б) музика 

В) литература 

Г) история 

 

5. Коя архитектурна особеност на катедралата НЕ е спомената в текста? 

А) олтарът 

Б) стрелата 

В) южната кула 

Г) северната розетка 

 

6. Какво изразно средство е употребено в изречението Катедралата е свидетел на 

редица важни събития във френската история? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Посочете контекстовите синоними на Света Богородица, употребени в текста. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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8. С кое словосъчетание може да се замени подчертаното в текста съществително 

акустика, без да се промени смисълът на изречението? 

А) разпространяване на звука 

Б) разнообразие от цветове 

В) вътрешно оформление 

Г) празнична атмосфера 

 

9. В текста НЕ е използвано собствено име, назоваващо: 

А) скулптор 

Б) държавник 

В) свещеник 

Г) светец 

 

10.  С какво се отличава подчертаната глаголна форма бил продал в третия абзац на 

текста. Обяснете накратко какво се постига чрез нейната употреба. 

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

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

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

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

 

11.  От описанието на витражите в четвъртия абзац извадете онези две минали 

страдателни причастия, които са синоними. 

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

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

 

12. Защо прилагателното име централния е членувано с кратък член в изречението 

„Още с влизането в катедралата погледът на посетителя обхваща високия кораб, 

широката напречна галерия, дълбок хор и централния олтар”? 

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

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

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

 

13. За думата римокатолическо, употребена в текста, НЕ е вярно, че: 

А) е сложна дума 

Б) има представка 

В) има два корена 

Г) има окончание 

 

14. В изречението „Историята твърди, че след дълъг брачен период, без да има 

наследник, Луи ХІІІ дава обет, че ако има син, ще реконструира катедралата” 

запетаите отделят: 

А) прости изречения в състава на сложно съставно изречение 

Б) прости изречения в състава на сложно смесено изречение 
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В) прости изречения и обособени части в състава на сложно смесено изречение 

Г) прости изречения в състава на сложно съчинено изречение 

 

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

пунктуационни грешки. 

Лувърът е най-големия национален музей в Франция и най-посещавания музей в света. 

Зградата, която в миналото е била военно поделение и кралска резиденция е разположена в 

центъра на Париж между река Сена и улица Риволи. За пръв път е отворена като музей на 8 

ноември 1793 година по време на френската революция. В музеят на площ от 60 600 кв. м. 

са разположени почти 35 000 предмети от пра историческата ера до 19 век.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

16. Кое от следните твърдения НЕ се отнася за Просвещението? 

А) Противопоставя се и на религиозния фанатизъм, и на суеверията. 

Б) Издига идеите за законност и човешки права. 

В) Изгражда строга нормативна естетика. 

Г) Създава жанра възпитателен роман.  

 

17. Срещу името на всеки от творците запишете културната епоха, чийто 

представител е той. 

Джовани Бокачо …………………………….. 

Жан-Батист Молиер …………………………………. 

Даниел Дефо…………………………………… 

Александър Дюма – баща …………………………………… 

 

18. Като имате предвид посланията на романа „Граф Монте Кристо”, коментирайте 

в няколко изречения финалните думи от писмото на Едмон Дантес до Максимилиан 

„Чакай и се надявай!” 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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19.  Открийте изразните средства (фигури и тропи), използвани в откъса от „Песни 

за живота на мадона Лаура” на Франческо Петрарка, и дайте поне по един пример за 

всяко от тях.  

 

Ако любов не е, какво е туй във мене? 

Ако пък е любов, какво тегло било! 

Уж сладостно, а аз на смъртно съм легло, 

уж мъка черна, а духът ми тъй блажен е! 

 

Щом го желая сам, защо сърцето стене? 

А щом не искам, що жадува туй тело? 

О, жива смърт и мое тъй приятно зло, 

къде сърцето ми от тебе да се дене? 

 

Тъй между мъка и любов се лутам сам 

в противни, бурни ветрове на лодка малка, 

загубена далеч в безкрайните моря 

 

и тласкана по своя път, безводна, жалка, 

та накъде вървя, не искам и да знам 

и в юга жарък зъзна, в полюса горя. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20. Прочетете мисълта на Имануил Кант и напишете есе или интерпретативно 

съчинение на тема „Дългът”. Дайте примери с герои от изучавани произведения в 10. 

клас.  

 

 „Дългът е принуда към необходимо избрана цел”.  
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – II кръг 

 

ТЕСТ ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС 
 

 

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

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

 

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

 

Древноримският историк и писател Плиний Стари, а наред с него Диостен и Херодот 

твърдят, че страните на Изтока са първите, в които се употребявали ароматни вещества. 

Това е напълно естествено, защото именно там растат сандаловото и камфоровото дърво, 

лимоните, ананасите и дъхавите тръстики. В епохата на Птолемеите те дотолкова влезли в 

бита и религиозните ритуали на египтяните, че в разкритите гробници и пирамиди наред с 

различните други предмети има бурканчета с благовония. Техният близо трихилядолетен 

мирис се е запазил и до днес.  

В Древния Рим козмети се наричали робините, които се грижели за красотата на 

римлянките, „Козметика“ е и заглавието на прочутото Овидиево съчинение. Втората жена 

на Нерон, императрица Попея, за която се разказва, че се къпела в магарешко мляко и в 

пътуванията ѝ я придружавало стадо от петстотин магарици, също е авторка на пергамент 

с козметични съвети, запазен до днес.  

Но персийските жени надминавали римлянките. Къпането в ароматни води, носенето 

на кесийка с благовония, окачена на шията, не ги задоволявало. В техните къщи имало 

специални помещения – „бани“. В малка вдлъбнатина на пода в тях се запалвал слаб огън 

и върху него се хвърляли специални треви, чийто ароматен дим постепенно изпълвал 

цялото пространство. Жените се накланяли над огъня и горещите пари постепенно 

прониквали през порите на тялото. 

В средните векове за благоуханията като че ли се позабравило. Само по време на 

църковна служба свещеници кадели тамян и помазвали вярващите с благовонно миро. В 

1608 година монаси от Доминиканския орден основали в един манастир близо до 

Флоренция първата „парфюмерийна фабрика“. Резултатът бил учудващо добър. Стоката 

се харесала, намерили се могъщи застъпници пред папата. Наложили се неколкократни 

разширения, а популярността на „предприятието“ обходила цяла Европа. В 1659 година 

един от монасите решил да внедри в производство открития от него тоалетен оцет, 

съдържащ спирт, ароматни вещества и трипроцентна оцетна киселина. Все пак това било 

добро дезинфекционно средство за епоха с не особено голяма хигиена. 

Нищо вече не можело да спре употребата на ароматични вещества. Версай със 

своите две хиляди помещения не се нуждаел от бани, защото благородниците открили, че 

вместо да се къпят, могат обилно да се парфюмират.  

Френската революция премахва абсолютизма. Наполеон Бонапарт създава нов двор, 

този път императорски, и за да покаже, че няма нищо общо с френските крале, обявява, че 

не понася парфюми. Но какво е един велик двор без благовония? И тогава на мода идва 

одеколонът. Той се произвежда в Кьолн от италианския химик и фабрикант Жан-Мари 

Фарина. Оттук името му – одеколон в превод от френски означава „вода от Кьолн“. И 

досега този одеколон, същият, който на времето употребявал Наполеон, с малки 

изменения в рецептурата се продава под названието „Троен одеколон“. 

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

                              www.lyuboslovie.hit.bg; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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1. Темата на текста е: 

А) ароматите в древния свят 

Б) ароматните вещества през вековете  

В) произходът на ароматните вещества  

Г) производството на ароматни вещества 

 

2. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Произходът на думата парфюм е свързан с град Кьолн. 

Б) От древността до наши дни ароматните вещества винаги са се радвали на голяма 

популярност.     

В) Козметите са автори на съчинения, съдържащи козметични съвети. 

Г) Текстът дава обяснение защо страните на Изтока са първите, в които се употребявали 

ароматни вещества. 

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) За да се разграничи от абсолютизма, Наполеон Бонапарт забранява парфюмите във 

Франция. 

Б) Монаси от Доминиканския орден допринасят за възраждане на популярността на 

ароматните вещества. 

В) Мирисът на ароматни вещества от древността, съхранявани в бурканчета, се е запазил и 

до днес. 

Г) Във Версай парфюмите замествали баните.  

 

4. От текста може да се направи изводът, че в древността ароматни вещества се 

получавали:   

А) от растения 

Б) чрез химически реакции 

В) от животни 

Г) по неизвестен и до днес начин 

 

5. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. Според текста популярността и разпространението 

на ароматните вещества се дължат на: 

А) модата 

Б) търговския интерес 

В) развитието на технологиите 

Г) липсата на хигиенни навици 

 

6. С коя от посочените думи може да се замени подчертаната в текста дума внедри, без 

да се промени смисълът на изречението? 

А) въведе 

Б) въдвори 

В) въвлече 

Г) вмъкне 

 

7. В текста са употребени две сложни думи с еднаква първа основа, които са 

контекстови синоними на словосъчетанието ароматни вещества. Напишете ги. 

               

               
 

8. Коя от подчертаните думи в изреченията е употребена в преносно значение?  

Стоката (А) се харесала, намерили се могъщи (Б) застъпници пред папата. Наложили се 

неколкократни (В) разширения, а популярността на „предприятието“ обходила (Г) цяла Европа. 
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9. За думата трихилядолетен, употребена в текста, НЕ е вярно, че: 

А) е сложна дума, която съдържа три основи 

Б) е числително име 

В) има форма за множествено число 

Г) съдържа гласна е, която изпада при формообразуването 

 

10. В първото изречение от текста съществителното име Изтока е написано с главна 

буква, защото:  

А) е употребено като геополитическо понятие 

Б) съществителните, обозначаващи посоките на света, винаги се пишат с главна буква 

В) е употребено в преносно значение 

Г) е свързано с древната история 

 

11. Защо в изречението И досега този одеколон, същият, който на времето 

употребявал Наполеон, с малки изменения в рецептурата се продава под названието 

„Троен одеколон“ прилагателното име същият е членувано с пълен определителен 

член?  

               

               

               
 

12 В текста кавички НЕ са използвани за ограждане на: 

А) собствено име 

Б) дума или израз с преносно значение 

В) цитат 

Г) пряка реч 

 

13. Запетаите в изречението Къпането в ароматни води, носенето на кесийка с 

благовония, окачена на шията, не ги задоволявало отделят: 
А) прости изречения в състава на сложното 

Б) еднородни части и обособена част в простото изречение 

В) прости изречения в състава на сложното и обособена част 

Г) еднородни части и вметнат израз в простото изречение 

 

14. Препишете текста, като поправите граматичните, правописните и 

пунктуационните грешки. 
„Сега преминавам към искуството – писал известен италиянски алхимик в 1589 година. 

– ще започна с дестилацията, откритие от незапомнени времена; поразително дело 

величието, на което е по-високо от духът човешки; но не тази дестилация, с която си служат 

невежите и неумели хора – те я прилагат, но само развалят и рушът доброто, а тази 

дестилация, която умеят изкуснтите майстори... Ти, обичащия учението желаещ да разкрие 

секретите на природата – внимавай! Невежият никога не ще разбере какво всъщност е 

дестилацията!“ 
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15. В Ботевата поезията образите на песента и плача са свързани с образа на майката. 

Свържете цитатите със заглавията на съответните произведения: 

 

А) Ти ли си, мале, тъй жално пела   „Обесването на Васил Левски“ 

 

Б) Не плачи майко, не тъжи    „Хайдути“ 

 

В) Кажи ми, мале, що плачеш?   „На прощаване“ 

 

Г) Ох, зная, зная, ти плачеш, майко   „Майце си“ 

 

 

16. В стихотворението „До моето първо либе“ Ботев изгражда богат на значения образ 

на песента. Той обединява интимното, социалното и героичното. Свържете тези 

значения със съответните цитати:  

 

А) интимно    песни за нови теглила 

 

Б) социално    предсмъртни песни надгробни  

 

В) героично    Ах, тез песни и таз усмивка 

 

17. Кой герой от романа „Под игото“ изразява Вазовата концепция за смисъла на 

поражението? 

Ние изпълнихме една човешка длъжност: опитахме се да спечелим свободата си с 

кръв – не успяхме... Това е жално, но не е стидно... 
 

А) Боримечката 

Б) чорбаджи Марко 

В) отец Йеротей 

Г) Бойчо Огнянов 

 

18. Коя случка от „Под игото“ Бойчо Огнянов определя като „знамение на времето“? 

А) поведението на публиката на представлението 

Б) предупреждението на турския шпионин Заманов 

В) споровете в Ганковото кафене 

Г) кражбата на дякон Викентой 

 

19. В няколко изречения направете съпоставка между стиховете от Христо Ботев и Иван 

Вазов, за да обясните силата на сатиричното изобличение.  

 

И секиму добро струва, 

само, знайте, за парата, 

като човек – що да прави? 

продава си и душата. 

Хр. Ботев „Патриот“ 

 

Любих, мразих по сметка аз, 

клеветях тайно, фалях явно, 

пълзях пред всяк кумирр и власт, 

навождах си врата безславно. 

Ив. Вазов „Практическият человек“ 
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20. Открийте изразните средства (тропи и фигури), използвани в строфата от 

стихотворението „Елегия” на Христо Ботев, и дайте поне по един пример за всяко от 

тях. 
 

Сочи народът, и пот от чело 

кървав се лее над камък гробен; 

кръстът е забит във живо тело, 

ръжда разяда глозгани кости, 

смок е засмукал живот народен, 

смучат го наши и чужди гости! 

               

               

               

               

               

               
 

21. Прочетете думите на Бай Ганьо от „Бай Ганьо журналист“ и напишете 

интерпретативно съчинение на тема „Свободата на словото”  

 

– Че голям мурафет ли е един вестник да се издава?... Нали е работа да омаскарим тогоз-

оногоз – за туй нещо не се иска кой знае каква философия. 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

24 ФЕВРУАРИ 2016 г. – II кръг 

 

ТЕСТ ЗА ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС 
 

 

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

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

 

Уважаеми ученици,  

 

Тестът, който Ви предлагаме, покрива частично формата за държавния зрелостен изпит. 

Основната причина за това е, че времето, определено за състезанието, е два 

астрономически часа.  

 

Прочетете двата текста и изпълнете задачите от 1. до 12. включително. 
 

Текст 1 

Далеч напред имаше други скали и на тях беше кацнал градът – Търново Прекрасно, 
където всяка къща е окъпана в цвят: покривите с червени печени керемиди, стените 
боядисани в излинели розови и кафяви цветове, стрехите и корнизите подсилени с тежки, 
почернели от времето греди. Жълто и синьо красяха други къщи... 

Градът се намира от двете страни на гигантска планина. В нейната основа има 
долина, от която се издига друга планина, където са останките от предградията. Именно от 
тези склонове се издигат къщите – високи и тесни, с всякакви форми – все по-високо по 
улиците, които я карат полекичка и на зигзаг, така че човек никога не знае дали мястото, 
за което е тръгнал, се намира на върха или в подножието на планината... 

Големият чар на Търново обаче се крие в неговите балкони. Всеки дом има в средата 

на фасадата на втория етаж врата, в по-голямата си част от прозоречно стъкло, която се 

отваря към малък балкон, където през цялото лято цъфтят олеандрови храсти в тежки 

зелени качета. Там госпожата сяда да шие, да наглежда малките или да се надвеси и да 

побъбри с минаващите съседи... 

Завиваме по павирана улица, която е широка само пет фута и върви нагоре. Тук най-

ниският етаж на къщата е без прозорци, построен от камъни и хоросан, с тежки дървени 

врати и с още по-тежки железни клепала. Човек може да си спомни за Али Баба и 

четиридесетте разбойници, като види керваните от магарета да спират пред тези врати и 

любопитните мулетари с чалми на главите да чукат и да чакат да им отворят... 

Погледнах в посоката, в която сочеше пръстът му, и там, на балкона, стоеше 

балканската Мадона. Моята търновска лейди беше достойна за четката на художника – 

така, както я видяхме, обрамчена от прозореца на старинната триетажна къща. Очите ѝ 

имаха характерния за Южните Балкани черно-кафяв цвят; кожата ѝ беше маслинена, а 

косата ѝ, разделена на път – гарвановочерна. Истинска Жулиета за някой балкански 

Ромео. Но тя не би участвала и в най-малкия флирт и уловила погледите ни, извърна 

глава, разкривайки половин дузина фини плитки, които се подаваха изпод забрадката. 

След това изчезна в стаята... 

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

                              www.lyuboslovie.hit.bg; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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Текст 2 

 

Българското национално възраждане, последно по време, беше съпътствано от 

особено големи усложнения. В усилията си да добият политическа свобода и обединение 

на своя народ, българите се оказаха изправени не само срещу силите на исляма, но и пред 

враждебността на своите братя християни. 

И наистина българите имат малко приятели, но не показват признаци на отчаяние. За 

краткото време на своето политическо съществуване те преминаха през толкова много 

превратности, че вече свикнаха с безнадеждните ситуации. Тяхната държеливост, 

прозорливостта и твърдата им упоритост, здравомислещите им преценки и интуитивната 

им далновидност, а също и – какво да добавя? – късметът, който ги съпътства до този 

момент, може би отново ще ги поставят в добро положение... 

... „Голямата България“ от Сан Стефано беше разделена на три части. През 1885 г. 

Източна Румелия се разбунтува срещу турското управление и се обедини с България, към 

която тя естествено принадлежи... През октомври 1908 г. княз Фердинанд обяви България 

за независимо царство и така – трийсет години от войната за българска независимост – 

Европа най-накрая призна свободата ѝ. 

Този мъжествен, работлив, пестелив и упорит народ е показал много качества, които 

му дават право да играе важна роля в бъдещата история на Югоизточна Европа. 
 

1. За коя от следните сфери са предназначени Текст 1 и Текст 2? 

A) битова 

Б)  естетическа 

B) медийна 

Г) институционална 
 

2. Кое от посочените твърдения е вярно за Текст 1? 

А) Текстът е безпристрастен разказ за една непозната страна и бит.  

Б) Текстът разкрива снизходително любопитство към живота на непознатите българи. 

В) Текстът със симпатия и съпричастие предава видяната красота и жизнерадост. 

Г) Текстът проследява обективно и безстрастно картините на Търново. 

 

3. Използваните в Текст 1 изрази ...беше кацнал градът..., ...къща, окъпана в цвят.., 

...кожата ѝ беше маслинена... са: 

А) фразеологизми  

Б) идиоми 

В) метафорични изрази  

Г) лексикално неутрални 

 

4. Запишете темата и тезата на Текст 1. 

 

Тема:               
 

Теза:   

             

             

             

              

              
 

5. Запишете темата и тезата на Текст 2. 

 

Тема:               
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Теза: 

             

             

             

              

              
 

6. Какви цели изпълнява Текст 2? 

A) Да подчертае трудния път на българите след Освобождението и техните силни 

национални черти, които ще ги утвърдят. 

Б) Изразява съмнение за възможността на България да намери своето място в света. 

B) Изразява скептицизъм по отношение на българите и тяхната способност да се развиват 

самостоятелно. 

Г) Посочва неспособността на българите да понасят стоически трудностите, пред които се 

отчайват бързо. 

 

7. Посочете синонима на думата държеливост, използвана в Текст 2. 

А) търпеливост  

Б) примирение  

В) устойчивост  

Г) упоритост 

 

8. Кой от посочените отговори НЕ е верен според Текст 2? 

Българите имат право на свое достойно място в Европа, защото: 

A) са мъжествен, упорит и работлив народ. 

Б) са проявявали държеливост и прозорливост. 

B) са били несправедливо разделени от Санстефанския договор. 

Г) са били търпеливи и послушни след разделението на „Голяма България“. 

 

9. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. Кои са 

ЧЕТИРИТЕ факта, които ПРИСЪСТВАТ в посочените текстове. 

A) Българите имат малко приятели и са отчаяни. 

Б) Българското възраждане не само е последно но време, но и много усложнено. 

B) Интуитивната далновидност на българите и късметът им може би ще им помогнат. 

Г) През ноември 1908 г. княз Батемберг обявява България за независимо царство. 

Д) Трийсет години след войната за освобождение на България Европа признава свободата 

ѝ. 

Е) Къщите в Търново са ниски и тесни, във всякакви форми. 

Ж) Балканската Мадона от Търново кокетно посреща погледите на минувачите. 

3) Търновската лейди е достойна за четката на художник. 

 

10. Какво общо откривате в подхода на авторите на Текст 1 и Текст 2 към живота в 

млада България? Запишете СВОЯ отговор. 

             

             

              
 

11. Прочетете данните за Джеймс Баучер и напишете СОБСТВЕНА теза на тема:  

 Под връх Баучер... 

А) Британецът Джеймс Баучер е дългогодишен кореспондент на в-к „Таймс“ на 

Балканите, пламенен защитник на българската кауза.  

Б) Живее в София между 1892 г. и 1915 г. 
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В) Връща се в България през ноември 1920 г. след като напразно е лобирал за България на 

Парижката мирна конференция. 

Г) Умира след един месец, погребан е до Рилския манастир на избрано от него място. Над 

гроба му се издига връх Баучер. 

             

             

             

             

             

             

              

             

              
 

12. Запишете сбито и кратко (в резюме) съдържанието на Текст 2. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             

             

              
 

13. Препишете текста, като поправите граматичните, правописните и 

пунктуационните грешки. 

Нито едно атмосферно явление не придизвиква такива противоречиви чуства като 

снегът – децата с присъщата за тях неподправена радост го посрещат сияещи от 

одоволствие, а тези, които денонощно трябва да го ринат от улици и пътища го проклинат. 

Но каквито и да са нашите емоций, снегът всяка година се появява у нас на определени 

места. 

Обикновенно в началото на октомври снегът покрива планинският ни първенец 

Мусала, а до края на декември – и най-ниските и топли места като градовете Сандански, 

Петрич, Несебър. Тази покривка с извесни различия за местата се държи до края на 

февруари, когато отстъпва под натиска на пролетта. 
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14. На кого от посочените автори принадлежат стиховете: 
 

Защото аз съм птица устрелена: 

на смърт е моята душа ранена, 

на смърт ранена от любов... 
 

А) Димчо Дебелянов  

Б) Пейо Яворов 

В) Атанас Далчев 

Г) Елисавета Багряна 

 

15. Кой е кулминационният момент в сюжетното развитие на разказа „Индже“? 

А) Индже разбира от думите на дядо Гуди какъв път трябва да поеме. 

Б) Гърбавото стреля в Индже. 

В) Индже пролива първата сълза в живота си.  

Г) Индже приема наказанието си. 

 

16. Коя от Вазовите творби е сатира? 

А) „Българският език“  

Б) „При рилския манастир“ 

В) „Линее нашто поколение“ 

Г) „Кочо“ 

 

17. Свържете името на всеки от героите с името на автора, от чиято творба е 

съответният герой.  

A) Лалка Елин Пелин  
     Иван Вазов 

Б) Шакире          Алеко Константинов 
               Йордан Йовков 

 

 

18. Свържете името на всеки от героите с литературната творба, от която е 

съответният герой.  

А) дядо Корчан    „Чичовци“ 
      „Последна радост“ 
Б) дядо Матейко    „Ветрената мелница“ 

  „На оня свят“ 

 

19. Свържете заглавието на всяка от творбите с името на нейния автор. 

A) „Тиха победа“  Димчо Дебелянов  
   Пейо Яворов 

Б) „Старият музикант“           Елисавета багряна 
          Христо Смирненски 
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20. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Ретардацията: 

А) е композиционен похват  

Б) връща читателя назад във времето 

В) забавя действието  

Г) придава по-голяма тежест на развръзката 

 

21. Прочетете авторското отстъпление на Алеко Константинов от втората част на 

„Бай Ганьо“ и напишете интерпретативно съчинение на тема „История, народ, 

личност“. 

 
Прощавай, снизходителний читателю! Ти ще срещнеш в тази книжка някои 

цинични думи и сцени, аз не можах да ги избягна; ако ти можеш да изобразиш бай Ганя 

без цинизми – заповядай! 

Прощавай и ти, бай Ганьо! Бог ми е свидетел, че винаги добри чувства са ме 

въодушевявали при описването на твоите истории. Ни чувство на злобно порицание, ни 

презрение, нито лекомислен смях не са ръководили моето перо. И аз съм чадо на своето 

време и известни отделни събития може би неволно са ме отклонявали от строгата 

обективност, но аз се старах да възпроизведа есенцията на печалната действителност. 

Твоите братя, вярвам, не са такива, какъвто си изобразен ти, бай Ганьо, но те са засега на 

втори и трети план; те едва сега почват да заявяват за своето съществуване, а пък ти, ти 

си налице, твоят дух лети и обгръща целия обществен строй и дава свой отпечатък и на 

политика, и на партии, и на печат. Аз питая в себе си вяра, че ще дойде един ден, когато 

ти, след като прочетеш тази книжка, ще се позамислиш, ще въздъхнеш и ще речеш: 

Европейци сме ний, ама все не сме дотам!... Прощавай, не е за чудо пак да се 

срещнем. 

 


