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  СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

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

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

1. Свържете всяка картинка със звуковия и модел. 

 

 
  

 

 

              

 

 

        

 

 

 

             

2. Намерете модела на думата и запишете гласните звукове в него. 

 

куче  

     

     

прозорец  

 

 

кълвач    
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3. Свържете всяка сричка с думата, в която се среща, според 

картинките.                                  

 

не    ми     но 

                

 

 

 

 

4. Открийте поне 8 думи в редица или колона. Запишете ги 

ръкописно. 

 

Л И М О Н 

У М О Р А 

Л А Р Е Р 

А М Е Л И 

 

 

 

 

 

 

 

                  

5. Напишете с ръкописни букви противоположната дума на : 
 

глупав    война   изгубил 
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6. Свържете всяко изречение с  неговия модел. 

 

Ина уми нар и алени малини.    

         

Намери ли Елена олио?  

 

 

Лили има лале.  

 

 

 

Марина пее ли на Еми?  

 

  

7. Изберете подходяща дума и допълнете изреченията. 

 

Лора намери                       орле .        пари 

 

 

Емил е умен, но                            .         моли 

 

 

Марин има ли                              ?         ранено   

 

 

Нина                       Мони за лимони.         мърмори 

 

        

8. Подреди думите в изречение. Напиши го. 

Илона , минерал, ли, лунен, намери, ? 

 

 

 

            

 

   

   

      

      

     

     

    

    

. 

. 

? 

? 
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9. Поправете допуснатите грешки и препишете вярно изреченията. 

На море ли е Ема. 

 

 

 

 

Рано ранила е румина. 

 

 

 

 

На рила има орли и елени. 

 

 

 

 

Прочетете текста. 

Ана е на Рила. И Мила е с нея. 

У нея няма умора. Мила намери малини. 

Ана и Мила яли алени малини. 

 

10. Колко са изреченията в текста? ________      

11. Кои са имената на момичетата. Запишете ги. 

 

 

 

     

12. Запишете името  на планината? 

 

 

 

     

13. Какво намерили Ана и Мила? 
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  СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА ВТОРИ КЛАС 

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

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

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 4. 

 

_____________________ 

 

         Два петела се сбили на торището. Единият бил по-силен, надвил другия и го 

прогонил от торището. Искал всички кокошки и в другия двор да научат за неговата 

сила и слава.Той литнал над плевнята, запляскал с криле и високо запял: 

- Вижте ме всички, аз надвих другия петел! Нито един петел в света няма такава 

сила като мен! 

        Додето изкукурига, долетял орела, съборил петела, грабнал го между ноктите си 

и го отнесъл в своето гнездо. 
   Лев Толстой 

1.Изберете най-подходящо заглавие на текста и го запишете. 

а)  Песента на петела 

б) Орел и петел 

в) Самохвалко 

г) Победата на петела 

     

1.Какво се случило между двата петела? 
________________________________________________________________________________ 

 

2.Защо петелът литнал над плевнята? 
________________________________________________________________________________ 

      

3.Каква била песента на петела? 
________________________________________________________________________________ 

   

 4.Избери подходящата пословица за баснята. 

 а) Високо лети орелът, затова високо гледа. 

 б) Голям залък хапни, голяма дума не казвай.      

 в) На чужд гръб и сто тояги са малко. 

 г) Хитрата сврака – с двата крака. 
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5.Подредете имената на книгите по азбучен ред: 

 „Пипи Дългото чорапче“                 1. …………………………………………………… 

 „Том Сойер“                                      2. ………………………………………………........        

 „Мечо Пух“                                       3. ……………………………………………………. 

 „Ние врабчетата“                              4.  ………………………………………………........         

„Патиланско царство“                  5. …………………………………………………… 

                             

6. Подреди изреченията в текст, като ги номерираш. 

 

------ От тежкият товар едно от колелата се счупило. 

------ Тръгнали двама братя в гората за дърва. 

------ Те  претоварили каруцата. 

-----  Тогава те сами се поправили колата. 

--6--- Неволята учи човека. 

-----  Братята завикали неволята на помощ , но тя не се показала.                              

    

7.Запишете дума близка по значение на думата „неволя“? 

________________________________________________________________________________ 

     

8.Напишете броя на буквите и броя на звуковете в тях.      
 

лято – …..букви, …..звука;                                   джоб-…..букви, …..звука;   

юфка- …..букви, …..звука;                                   актьор-…..букви, …..звука;  

щрудел- …..букви, …..звука;                                фея-…..букви, …..звука  

дюля-  …..букви, …..звука;      

              

9. Оградете правилната буква и напишете дума за проверка. 
 

адре  с     …………………….. 

          з  

п  а  зач   …………………… 

    ъ  

гле  т  ка  ……………………… 

       д 

те  ш  ко  …………………………. 

     ж 

к  у жух   …………………………… 

    о        

 

10. Отделете изреченията в текста с препинателен знак и главна буква. 

 

истина ли е или измислица имало една мишчица тя живеела край леговището на един 

лъв хранела се с храната от неговите гощавки веднъж мишчицата спасила могъщия 

цар на животните 
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11. Препишете думите, които НЕ могат да се пренасят: 

коза, учтив, дълъг, майчин, сняг, рожба, ястреб, хляб, синьо, ориз, ручей,твърд, пламък 
________________________________________________________________________________ 

              

12. Подредете думите в изречението и го запишете. 

 

мравки, учеше, старата, ядат, мечетата, да, мечка. 
________________________________________________________________________________ 

      

13.Поправете допуснатите правописни и пунктуационни грешки. Препишете 

текста вярно и красиво. 

 Заьо мина покраи кошерите на пчелите, които сабираха мет от есенните цветя. 

После продължи към голямата горска пуляна. Там мрафките пренасяха в своите 

хамбари зърна от нивите. 

- Ех, всички ръботят, всички пълнят къшите си с храна. Каква ли е тая зима, че 

толкова се стръхуват от нея. - И боязливото му сърчице затрипери.  

 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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    СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА ТРЕТИ КЛАС 

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

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

1. Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите от 1. до 6 . 

 

Детелинката, която искаше четвърто листенце 

 

Рано сутринта една малка трилистна детелинка кихна силно и гневно: 

 - На какво прилича това? Никой не ми обръща внимание! Никой не ме 

забелязва! И защо?  Защото имам само три листенца. Ще трябва да отида на лекар и 

да разбера как да ми порасне четвъртото. 

 Лекар в градината беше Мотиката. Нищо не можеше да я спре, когато 

лекуваше цветята от плевелите. 

 - Госпожо Мотико – проплака трилистната детелинка, - толкова съм 

нещастна! Кажете, моля, как да ми порасне четвърто листенце, за да мога и аз да се 

радвам на всеобщо внимание? 

- Глупава си ти, това ще ти кажа! – отговори Мотиката. Виж се – живееш, зеленееш, 

поливат те, никой не те закача!... 

- Е, да, но... – въдъхна трилистната детелинка, - но четирилистните... 

- Ти знаеш ли какво става с четирилистните ти сестри, след като ги откъснат? – 

прекъсна я Мотиката. 

- Не – промълви трилистната детелинка. 

- Така си и знаех! – продължи Мотиката.- Увяхват за два часа и никой не се 

интерсува от тях. Ти такава съдба ли искаш? 

- Неее... Аз... – обърка се детелинката и млъкна. 

Млъкна и повече никога не заговори за своите мечти. Но от време на време, в съня 

си, се виждаше с четири листенца и това я караше да потръпва от радост. 
                                       В.Фламбурари 

 

1. Напиши най-малко 2 причини затова, че детелинката е нещастна? 

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

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

  

2. Защо детелинката търси помощ точно от Мотиката? 

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

 

3. Защо мотиката казва на детелинката, че е глупава? 

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

.................................................................................................................................................. 
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4. В какво се  превръща мечтата на детелинката? 

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

 

5. Каква ще е съдбата на детелинката, ако има четири листенца? 

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

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

 

6. Извадете от текста подчертаните думи и напишете по два синонима  

за всяка една от тях. 
 

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

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

              

7. Определете какви противоположните качества имат познатите ви герои от 

приказките: 

 Лисицата е ……………….., а вълкът е ………………………. 

 Заекът е ……………………., а лъвът е ……………………….   

 Мечката е …………………, а сърната е …………………….   

  

8. Коя от сродните думи е прилагателно име? 

а) тъмница    

б) тъмнина    

в) тъмна 

г) тъмнея    

        

9.Свържете в словосъчетания прилагателните и съществителните имена и ги 

напишете в мн.ч.  

бодър, слаб, ляв, крак, глас, успех, 

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

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

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

   

10. Подчертайте глаголите в изреченията и определете от кое число са те: 
 Двамата приятели излязоха от кораба, слязоха по стълбичката и стъпиха на 

лунната повърхност. Незнайко се отправи с бодра крачка към лунната пътека. 

а) 3 от ед.ч. и 1 от мн.ч. 

б) 2 от ед.ч. и 2 от мн.ч. 

в) 1 от ед.ч. и 3 от мн.ч. 

г) 2 от ед.ч. и 3 от мн.ч. 

           

11. Подредете думите в изречението и го запишете. 

човекът, като, дълго, добри, си говорили, мечката, и, приятели,  

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

   

12. Отделете изреченията в текста с препинателен знак и главна буква.  

след риболова Ушко се върна мокър и премръзнал започна да киха силно майка 

Зайка се уплаши какво да прави сега най-напред зави около врата му топъл компрес 

след това свари сироп от парче медена пита тя даде на Ушко една лъжица от сиропа 
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13. Номерирайте изреченията така, че да са в логическа последователност и да 

образувате текст. 

----  Децата препускат в луд бяг. 

----- Виждат малка къща. 

----- Дъждът руква като из ведро. 

----- Малкият стопанин на дома поканва измокрените малчугани да се изсушат. 

----  По земята потичат мътни вади. 

                               

                

14. Поправете правописните грешки в текста. Напишете редактираният текст. 

 

Ранно утро! На исток изгряващото  слънце е учертало златен крък. Ето го, сега ще 

светне горе на Балкана, ще освети варховете на дърветата, на покривите. Ще влезе с 

осмивка в  стайте и ще сабуди малките сънлйовци. Ще дукосне за поздрав птиците и 

те ще запеят дружно. Ще разтвори с топлите си ръце цветята и техният сладак дъх 

ще се носи из ваздуха.  Дружелюбното слънце ще поздрави всички!   

      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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  СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

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

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

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите от 1. до 6 . 

Една кошничка усмивки 

 Един човек бил винаги за нещо сърдит. Сред хората ходел все намръщен на вид и 

никак в живота не му вървяло. На каквато и работа да сложел начало, все стигал до 

несполука.  

-Дяволът – си казвал той,- има работа тука! Той ми носи толкова много беди. Но 

дявола кой може да победи! 

Разбира се животът на този човек никак не бил лек.  

-Тю-у-у-у- оплаквал се той навред, -никога за нищо нямам късмет. Без лошо да ми 

се случи, не минава ни ден. Дойде зло и се спре право при мен. 

Много този човек бил се напатил. Нямал ни близък човек, нито приятел. Но ето, 

че сред село веднъж се оплакал той на някакъв мъж, който се славел с мъдри дела. 

На човека нещастен той казал: 

-Ела една кошничка аз да ти дам. Тя е пълна с нещо, от което ти сам отдавна имаш 

нужда голяма. 

Отишли двамата у  дома на този мъж. Донесъл кошничката той от мазето. 

-Виж-казал,-тази кошничка, ето! Знай, че щастие голямо те чака. Тя е пълна с 

усмивки чак до капака. 

Леко се усмихнал мъжът под мустак, а след това продължил пак: 

-Станеш ли всяка сутрин от сън, преди още от дома си да излезеш навън, към 

кошничката веднага посягаш и една усмивка на лицето си слагаш. С нея трябва цял ден 

да вървиш. Да не вземеш по обед да я свалиш! 

Наставленията си умния мъж дал. 

А другият, както до  него стоял, за пръв път през живота си се засмял. 

-Ето, ето, ето една усмивка ти кацна още днес на лицето!-рекъл  весело умният 

мъж. 

И двамата избухнали в смях изведнъж. 

Дълго стояли тук и се смели. Разделили се после, сбогом си взели. Всеки в своя 

дом се прибрал. 

А човекът наш, който тука дошъл, макар кошничката и  да не взел, за малко време 

много неща разбрал. Говорел с хората вече все усмихнат и мил. 

И животът му бързо се променил. 

Той и досега навярно е жив. И навярно е много честит и щастлив. 
Радой Киров 
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1. Посочете причините, които носели беди на човека? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.  В какво виждал причината за своето нещастие? 
________________________________________________________________________________ 

 

3.  Какво имало в кошничката? 
________________________________________________________________________________ 

            

4. Защо умният мъж  дал такива наставления на човека? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Как се променил  живота на човека? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

            

6. Напишете по два синонима на дадените думи: 
наставление-………………………………………………………………….. 

мил-…………………………………………………………………………….    

 

7. Превърнете непряката реч в пряка и авторска. Използвайте обръщение. 

Оформете правилно текста с необходимите препинателни знаци.  
 Денят настъпи. Още с първия слънчев лъч, проникнал през входа на кошера Мая скочи и 

излезе на дъсчицата за излитане. Тя затвори очи, заслепена от ярката светлина. Наложи се една 

пчела работничка да я побутне и заговори да се огледа хубаво и да запомни, че кошерът им се 

намира в парка на замъка.  

 Мая недоумяваше какво е замък и с интерес попита пчелата. Пчелата работничка 

поклати глава и обясни, че това е кошерът на хората. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Прочетете текста и отговорете на въпросите от 8. до 10. 

Отварям очи. Ах, това е милата ми майчица! Как си, мамо? Надвесила се над леглото ми,  

тя оправя с ръка разрошените ми коси и ме милва по сънливото лице. На устните и е цъфнала 

топла усмивка, а  очите и  греят като две светли звездици и ме гледат с безкрайна нежност. 

-Ставай, мило дете! Денят те чака. 

Аз протягам ръце към мама.  

-Обичам те, мамо! 

 

8. Колко са простите и колко са сложните изречения в откъса? 
Прости изречения - …. 

Сложни изречения –…..            
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9. Препишете от текста глаголите, които имат представки. Оградете ги. 
………………………………………………………………………………………..    

   

10. Препишете от текста: 
а/ съобщително изречение- 

________________________________________________________________________________ 

б/въпросително изречение-  

________________________________________________________________________________ 

в/ възклицателно изречение 

________________________________________________________________________________ 

в/подбудително изречение- 

________________________________________________________________________________ 

               

11. Поставете пропуснатия определителен член  
 а/ Отшелник..........Иван Рилски живял в усамотение. 

 б/ Цар…...... разбрал, че момък….....е умен и упорит. 

 в/ Цигулар…......очарова с изпълнението си чужденец…. .     

  

12. Напишете подходящи думи в поговорките: 
   Желязото се кове докато е ………………. 

    Езикът кости няма, а кости …………….. . 

   Два остри камъка ………..........не мелят.        

 

 

13. Поправете правописните и пунктуационни грешки в текста. 
 

Пещерата беше широка при входа, но постепено ставаше все по тясна. Трябваше да палзя 

десетина крачки напрет, което беше доста смел подвик. Сред малко почуствах  че проходът 

става все по-широк. Исправих се на крака. Запалих две свешти и видях великолепна картина. 

Пламакът се отразяваше в стените, който блестяха с разноцветни светлини. Дали това бяха 

бисери или други скъпоценни  камани. Аз не знаех. Това с сигурност е злато.            
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА ПЕТИ КЛАС 

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

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

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 10. вкл. 

Още от зараждането на индийското общество религията играела съществена роля в 

живота на хората. В ранния период религията се отличавала с простота – били 

обожествявани природните сили и явления, т.е. всичко, възприемано като жива сила. 

Боговете олицетворявали тези сили. 

Впоследствие боговете били отделени от обектите, които представлявали, и хората 

започнали да се покланят на самите тях. В същото време започнало да се отделя 

специално внимание на обредите. Древните индийци, сблъсквайки се ежедневно с 

житейските опасности, смятали, че обредите можели да предотвратят заплахите от страна 

на естествените и свръхестествените сили. Затова магическите ритуали били съставени от 

заклинателни формули и магически текстове, които можели да осигурят успех и жизнено 

благополучие. На този етап вярванията били сбор от религиозните представи на местните 

племена. 

Много изследователи забелязват съвпадения в култовете, терминологията, 

ритуалните форми и имената на боговете между ведическата и древноиранската религии. 

Едни от най-древните ведически божества са Диаус – бог на небето (бащата) и Притхиви – 

богиня на земята (майката). По-късно мястото им заели Варуна  – бог на небето, и Индра – 

бог на гръмотевицата, бурите и дъжда.  

Според представите на древните индийци Вселената (Triloka) се състояла от три 

сфери-светове. Светът на боговете също бил разделен съобразно тази представа. Митра, 

Варуна, Сурия, Пушан, Вишну, Ушас, Ашвина и Савитар били богове на небето. Индра, 

Марута и Рудра – богове на въздушното пространство, а Агни, Сома и Брихаспати – на 

земята. Индра бил царят (раджа) на боговете. Агни – върховният жрец.  

Отличителна черта на ведическите богове било благоразположението им към хората. 

Но покрай добродетелните божества съществували и демонични, които носели на хората 

нещастия, болести и разорение. В късноведическия период боговете Варуна, Индра и 

Сурия били заменени от Шива, Рудра и Вишну. Обредните ритуали станали сложни, 

продължителни и внимателно обмислени. Жертвоприношението станало цяла наука. 

Смятало се, че светът съществувал благодарение на боговете, а боговете живеели чрез 

жертвоприношенията. Следователно, за да се осигури благоволението им, трябвало да се 

принасят дарове. 
От Интернет 

*Веди (множествено число от Веда, на санскрит знание, от същия индоевропейски корен, от който 

произлиза славянското ведение, неведение) са четири индуски текста, смятани за основните писмени 

паметници на индуизма. 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 
1606 София; бул. „Ген. Скобелев”№ 59, вх.в, ап.7; тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 

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

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
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1. Коя е темата на текста? 

A) Магическите ритуали на индийците 

Б) Индийските богове 

В) Жертвоприношението – индийска наука 

Г) Индийската митология 

 

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

A) глаголно окончание 

Б) лексикално повторение 

В) контекстов синоним 

Г) местоимение 

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

A) Всевиждащият и всезнаещ Варуна бил нравственият водач и съдник на боговете. 

Б) Отличителна черта на ведическите богове била омразата им към хората. 

В) В ранния период религията се отличавала с простота 

Г) Боговете Варуна, Индра и Сурия били заменени от Шива, Рудра и Вишну. 

 

4. Кое твърдение е вярно според текста? 

A) Едни от най-древните ведически божества са Диаус  и Притхиви.  

Б) Митра, Варуна, Сурия са богове на въздушното пространство. 

В) Индра, Марута и Рудра са богове на земята. 

Г) Агни, Сома и Брихаспати са богове на небето. 

 

5. В кой ред са използвани думи в преносно значение? 

A) съвпадения в култовете, ритуалите 

Б) принасяне на дарове 

В) религията играела важна роля в живота на хората 

Г) житейски опасности 

 

6. С коя от посочените думи или словосъчетание НЕ може да се назове Индра?  

A) бог на гръмотевиците 

Б) бог на небето  

В) бог на дъжда 

Г) бог на бурите 

 

7. Кой е Агни? 

A) нравственият водач 

Б) съдникът на боговете  

В) богиня на земята 

Г) върховният жрец 

 

8. Кои божества НЕ са демонични според ведическите вярвания? 

A) които носят нещастия на хората; 

Б) които носят беди на хората 

В) които са благоразположени към хората 

Г) които носят разорение на хората 
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9. С коя дума НЕ може да се замени подчертаната дума в изречението, без да се 

промени смисълът му: „Древните индийци, сблъсквайки се ежедневно с житейските 

опасности, смятали, че обредите можели да предотвратят заплахите от страна на 

естествените и свръхестествените сили.“? 

A) възпрепятстват 

Б) осуетяват 

В) подпомагат 

Г) възпират 

 

10. В кой ред се съдържат само сродни думи 

A) бог, богове, богът 

Б) обожествявам, божества, бог 

В) божествен, бог, богът 

Г) божество, божества, божественост 

 

11. Открийте и запишете думата, състояща се от корен, наставка и определителен 

член от изречението: „За да се осигури благоразположението на боговете, трябвало 

да се принасят дарове.“ 

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

 

12. Открийте думите с повече от един корен в изречението: Смятало се, че светът 

съществувал благодарение на боговете, а боговете живеели чрез 

жертвоприношенията.“. Запишете ги и посочете тяхното речниково значение. 

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

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

13. Поправете допуснатите грешки в текста.  

АГНИ – бог на оганя, бог на жреците; без него не можело да се проведе нито едно 

жертвопринушение. Той няма крака и глава и затова не се срещат негови изображения в 

човешки облик. Той е прекрасен, чист, променя формата си, винаги се стреми нагоре – да 

достигне небесата. Може да вижда с четири, но и с хиляди очи. Въоражен е с лък и се 

вози на златна колесница в която са впрегнати златисти коне с маслени гриви и седем 

езика. 

 Место рождението на Агни не е установено, тъй като огъня може да възникне 

навсякъде. Той не живее постояно на едно и също място. Може да блесне в небето, за 

миг да се спусне на земята във вид на мълния и да влезе в сухо дърво, а след това във вид 

на пламък и дим да се издигне отново в небето. Понеже Агни е вечен, той винаги е млад, 

защото се ражда ежедневно. Най-важната му функция е освещаването, а за жреците най-

важен е огънят в жертвения олтар. Прибиваващ едновремено в три свята – небето, 

въздуха и земята, Агни изисква разпалването на три ритуални жертвеника. 

Омиротвореният Агни носи на хората огромна полза. По време на битки изпълва 

враговете със страх а през ноща прогонва демоните и злите духове. Изгаряйки 

предметите, той изгаря и злото, скрито в тях. Огъня в домашното огнище, дарен от 

Матаришван, трябва да се пази като светиня защото той защитава семеиството от 

нещастия и се явява най добър приятел, пазейки главата на семейството. 
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Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (14 и 15) 

 

МИТЪТ ЗА ПОДВИЗИТЕ НА ИНДРА 

Индра бил любимият и най-могъщ син на Адити, майката на боговете. При раждането 

едва не погубил майка си и веднага грабнал оръжието. Изплашена от необикновеното 

появяване и страшния вид на сина си, Адити се опитала да го скрие, но той застанал пред 

всички в златни доспехи, изпълвайки Вселената. Виждайки това, майка му застинала от 

гордост пред могъществото му. Индра станал велик, непобедим войн, пред който 

треперели и боговете, и асурите.  

Още съвсем млад, той победил коварния демон Емуша. Някога този демон, 

преобразявайки се в глиган, похитил от боговете зърното, което било предназначено за 

жертвоприношение и го скрил всред съкровищата на асурите, които били скрити зад 

тридесет и седем планини. Емуша вече започнал да вари откраднатото зърно, когато 

Индра опънал своя лък, пронизал със стрелата си двадесет и една планини и убил глигана 

Емуша. 

 

14. Открийте в текста и запишете думите, чиито речникови значения са:   

А. Свръхестествено и често зло същество, което е често срещано в религията, 

окултизма, литературата, художествените произведения, митологията и фолклора.  

………………………………… 
В. Фантастичен разказ, в който се обяснява как се е появило всичко, което ни 

заобикаля – слънцето и звездите, земята и небето, водата, животните и човекът. Имал 

е свещен характер и се е приемал за безспорна истина. ……………………………. 

 

15. Посочете вярното твърдение: 

А) Втори абзац се състои от едно просто изречение и две сложни изречения. 

Б) Втори абзац се състои от три прости изречения  

В) Втори абзац се състои от три сложни изречения. 

Г) Втори абзац се състои от две прости изречения и едно сложно изречение. 

 

Съпоставете информацията от двете информационни бележки и отговорете на 

задачи 16. и 17.  

Информационна бележка №1 

БРАХМА – върховен бог. Почита се като създател на Вселената.  

ВАЮ – бог на вятъра. Той е невидим и месторождението му е неизвестно. Бърз е като 

мисълта и никога не си почива.  

ДУРГА (КАЛИ) – войнствената съпруга на Шива. Тя охранява божествения порядък 

и самите богове, ако са заплашени от злите демони.  

ДЯУС – бог на небето, най-старият, макар и не най-могъщият бог. „Баща на боговете“ 

– синоним на Небето. Негови атрибути са гръмотевицата и мълнията. 

ИНДРА – бог на бурите, гръмотевиците и мълниите. Символизира силата, енергията 

и виталността. Негово оръжие е божественият огън  

КАМА – бог на любовта.  

ЛАКШМИ – богиня на щастието, красотата и богатството.  

ПРИТХИВИ – древна богиня на земята, основа е на земята, опора на планините, 

поддръжница на дърветата и покровител на душите на умрелите.  

СОМА – бог на луната 

СУРИЯ – олицетворява слънцето.  

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
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Информационна бележка № 2 

АРТЕМИДА – е древногръцката богиня на лова, плодородието. 

АФРОДИТА – богиня на любовта и красотата. 

ГЕЯ – първична гръцка богиня, олицетворяваща Земята, гръцката версия на „майката 

природа“ или майката Земя.  

ДИОНИС – божество на възраждащата се и умиращата природа, на виното, 

лозарството и веселието.  

ЕОЛ – самостоятелен владетел на въздушните стихии.  

ЗЕВС – богът на небето, гръмотевиците и светкавиците, отговарящ за целия свят. 

Главният от в древногръцката митология  

СЕЛЕНА – богиня на луната 

УРАН – върховен бог, първият владетел на Вселената, цар на небето. Прародител на 

всички останали богове. Той е бог идеалист, роден от самия Хаос.  

ХАОС – стои в основата на всичко. Хаосът е първичното празно пространство, което 

след това започва да се изпълва с материя, а от друга – е нещо само по себе си живо и 

пораждащо живота в света; мястото, където са събрани източниците на живот, но не и той 

самия.  

ХЕЛИОС – бог на Слънцето 

 

16. Попълнете таблицата 

Име на индийско 

божество 

Функция на божеството Име на старогръцко 

божество 

 Слънце  

 Луна   

 Земя   

 Създател на Вселената  

 Бури, гръмотевици, мълнии  

 Любов  

 Вятър   

 Небето   

 

17. Посочете имената на две „излишни“ божества и обяснете защо мислите така: 

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

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

18. Попълнете празните места в текста: 

Отдавна, много отдавна Ману, първият …(А), заживял в уединено място на земята. 

Една сутрин, когато миел ръцете си, видял в съда с вода малка …(Б), която му казала: 

„Моля те, запази живота ми и аз ще те спася”. Удивеният Ману запитал: „Че от какво 

ще ме спасиш?” А рибката отговорила: “След време ще настъпи …(В) и ще погуби всички 

живи същества. От него ще те спася. Моля те, сложи ме в съд с вода и когато порасна, 

изкопай малко езеро и ме пусни в него, докато стана съвсем голяма. Тогава ме пусни в 

морето“. 

Ману направил, каквото го посъветвала рибката. Скоро тя станала много голяма риба с 

рог на главата. Ману я пуснал на воля в морето. Преди да отплува обаче, тя му казала: 

“Събери семена от различни растения, направи си …(Г) и ме чакай. Щом започне 

потопът, качи се на него и аз ще те спася.”  

 

A) рибар, човек, мъж  

Б) рибка, русалка, жабка 

В) ураган, пожар, потоп 

Г) кораб, сал, яхта 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B5
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19. Описанието: Фантастични разкази, които дават представа за първите знания на 

човека за Космоса, природата, света. Свещено повествование за създаването на 

божествения и човешкия свят, за взаимоотношенията между хората и боговете. 

се отнася за: 

A) легенди 

Б) приказки 

В) митове 

Г) предания 

 

20.  Напишете съчинение на тема: „Ако хвана златна рибка…“ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА ШЕСТИ КЛАС 

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

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

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 до 10 вкл. 

 

Брегът, покрит с разкошна тропическа растителност, отдалеч не изглеждаше много 

стръмен, но когато доплувахме до него, той се оказа скалист и непристъпен. Пред нас се 

издигаше почти отвесна каменна стена от сив гранит, висока три-четири метра, а на места 

и повече. Тук и там, където каменливата почва беше по-ронлива, вълните бяха издълбали 

дълбоки и тъмни пещери, в които нищо не се виждаше. Ние дълго плувахме край 

отвесните скали и напразно търсехме удобно място да се изкачим по тях. Брегът наистина 

беше непристъпен. А как ни се искаше по-скоро да стъпим на твърда земя, да си починем 

след непосилната борба с водната стихия! Всички бяхме изтощени до последни сили. 

Особено страдаше шишкавият готвач. Той просто се задъхваше от умора. Дори капитанът, 

който никак не обичаше сушата, правеше отчаяни, но несполучливи опити да се изкачи по 

стръмния скалист бряг, като се хващаше ту за някоя лиана, ту за някой храст. Най-после, 

когато бяхме вече капнали от умора, открихме един тесен, плитък проток и навлязохме в 

него. Той ни изведе в малък залив, тих като езеро. Тук брегът беше полегат, обрасъл с 

гъста гора. Клоните на дърветата бяха увиснали и стигаха до самата вода. В дъното на 

залива забелязахме немного широка ивица от пясък, която приличаше на плаж. На пясъка 

имаше много лодки, издълбани от дебели дървета. Те приличаха на тесни, дълги няколко 

метра корита с носове, извити като шейни. Ние заплувахме към тях и излязохме на брега. 

Наоколо не се виждаше жива душа, но лодките показваха, че наблизо живеят хора. 

Седнахме под дебелата сянка на едно вековно дърво с огромни клони и гъсти листа. Грей 

веднага заспа, както беше мокър, а ние с капитана се съблякохме и простряхме дрехите си 

да съхнат. След това Стерн легна по гръб на топлия пясък и също заспа. Той дишаше 

тежко, умората беше изтощила и последните му сили. Аз останах буден. 

Накъдето и да погледнеш — непроходим тропически лес. Високи дървета с гладки 

стъбла, с кичести корони, които образуват непроницаем покрив. Никакъв звук не се 

чуваше из гората. Наоколо царуваше пълна тишина и спокойствие. 

Радостното чувство, което изпитвах след нашето спасение, бе потиснато от 

необяснима тъга. Тия противоречиви чувства ми бяха познати. Аз никога не се отдавах 

напълно на своите радости. И най-щастливите мигове в живота ми се преплитаха с 

тревожни мисли. Какво ще стане по-нататък? Какво ме чака утре? Тази несигурност в 

утрешния ден тровеше всяка моя радост. А когато успявах да потисна тревогите за 

бъдещето, идваха спомените и не ми даваха покой. Ето и сега, като гледах тихия залив, 

гъстия тропически лес, синьото небе, по което не се виждаше нито едно облаче, аз мислех 

за моята родина, за близките до сърцето ми хора, които бяха останали там. Вълните на 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 
1606 София; бул. „Ген. Скобелев”№ 59, вх.в, ап.7; тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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живота ме изхвърлиха на тоя тих, непознат бряг, далеч от родната страна, която обичах 

дълбоко и страстно. Обичах нейните сини планини с буйни реки, нейните дълбоки долини 

и тихи равнини, обичах и големите градове, и малките селца, и порутената къщичка, 

покрита с мъхясали плочи, и тъмната стаичка със закнижен прозорец, в която бях се 

родил. Дали ще ги видя пак? Кой знае… 
           Из „Остров Тамбукту“ 

Марко Марчевски 

 

1.Кое е най-подходящото заглавие на текста? 

A) Носталгия по родината 

Б) Спасителният бряг 

В) На неизвестния остров 

Г) Непроходимият тропически лес 

 

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

A) чрез местоимение 

Б) чрез глаголното окончание 

В) чрез лексикално повторение 

Г) чрез наречие за място 

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

A) Където каменливата почва е по-ронлива, вълните са издълбали дълбоки и тъмни 

пещери. 

Б) В дъното на залива се забелязва много широка ивица от пясък, която прилича на плаж. 

В) Противоречивите чувства не са непознати за разказвача.  

Г) Плиткият проток ги извежда в малък залив, тих като езеро. 

 

4. В кой от редовете не е посочена подтема (микротема) на текста 

A) Островът на спасението 

Б) Островът на канибалите 

В) Уморените герои заспиват 

Г) Емоциите на разказвача 

 

5. Кое твърдение за капитана НЕ е вярно? 

A) никак не обича сушата 

Б) прави несполучливи опити да се качи по брега 

В) задъхва се от умора 

Г) хваща се ту за лиана, ту за храст 

 

6. Кое твърдение е вярно според текста? 

A) Героите са уморени и всички веднага заспиват. 

Б) Брегът се оказва скалист и непристъпен. 

В) Спомените успокояват разказвача. 

Г) Стерн веднага заспива, както е мокър. 

 

7. Коя двойка се различава от останалите? 

A) радостно чувство – необяснима тъга 

Б) най-щастливите мигове – тревожни мисли 

В) мъхлясали плочи – закнижен прозорец 

Г) големи градове – малки села 
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8. Текстът е:  

A) художествен 

Б) научен 

В) научнопопулярен 

Г) медиен 

 

9. С коя дума НЕ може да се замени подчертаната дума, без да се променя смисълът 

на изречението: „Най-после, когато бяхме вече капнали от умора, открихме един тесен, 

плитък проток и навлязохме в него.“? 

A) изтощени 

Б) кипнали 

В) смазани 

Г) налегнати 

 

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

A) четири сложни изречения и две прости изречение 

Б) шест сложни изречения 

В) три прости изречения и три сложно изречение 

Г) четири прости изречения и две сложни изречения 

 

11.  Определете в коя от думите в изречението е настъпила звукова промяна и я 

назовете: „Драконите имат силно удължени ребра и тънки ципи вместо крила“ 

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

 

12. С коя дума може да се продължи изречението: „За да не продължавам да 

гладувам, реших да си набера повече плодове от градината на туземците и да си 

направя…“. 

A) компот 

Б) зимнина 

В) запас 

Г) конфитюр 

 

13. Поправете допуснатите правописни и пунктуационни грешки в текста. 

 

Живеех спокойно. Не срещах и никакви хишници, от които се страхувах в началото. 

Големияv варан не се появяваше. Често виждах из гората маимуни гибони, но те бяха 

дребни, безвредни животни. Живееха на стада, катереха се пъргаво по дарветата, скачаха 

от клон на клон и крещяха неприятно. Привечер се появяваха летящи дракони. Това 

„страшно“ название е дадено на един вид съвсем безвредни гущери, с пъстар цвят на 

кожата като околната зеленина. Драконите имат силно одължени ребра и тънки ципи 

вместо крила които се разтварят като парашут. С тия кожени „парашути“ те „прилитат“ от 

едно дърво на друго на растояние неповече от двадесет метра. Хранят се с насекоми. 

Видях и „летящи“ жаби. Те имат ципи не само на задните, но и на предните си крака, с 

които „летят“. 
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Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (14. и 1.5) 

Тази нощ се събудих цял (измокрен). Оказа се, че покривът на моята колиба 

пропущаше вода. На другия ден дрехите ми бързо изсъхнаха на слънцето, но през нощта 

пак се намокриха. Трябваше да поправя покрива й. Наскубах трева, напластих я върху 

колибата и я превързах с тънки (лиани). Покривът вече не пропущаше вода, но още 

същата нощ (дъждът) намокри краката ми. Колибата нямаше врата и вятърът 

навяваше през входа дъждовни капки. Принудих се да си направя нещо като (врата).  

 

14. Поставете правилната дума на мястото на многоточията в текста: 

A) измокрен, изморен, напрегнат 

Б) ластици, лиани, конци 

В) морето, реката, дъждът 

Г) чадър, скривалище, врата 

 

15. Открийте в текста местоименията, които отговорят на следните условия и ги 

запишете:  

 пълна форма 1.л., ед. ч., ж. р., чл., / съгласувано определение  

…………………………........... 

 кратка форма, 3.л, ед. ч, ж .р./ несъгласувано определение 

 ………………………….…. 

 кратка форма, 1.л., ед. ч,/ несъгласувано определение 

………………………………….. 

 кратка форма, 3.л., ед. ч., ж. р., винителен падеж/ пряко допълнение 

…………………........................ 

 показва предмет от ж. р. ед. ч./ съгласувано определение 

…………….……………….. 

 

16. Кое отговаря на описанието: Думи или изрази, които назовават понятия, 

характерни за дадена наука.  

A) сравнение 

Б) термин 

В) метафора 

Г) особеност 

 

Прочетете текста и отговорете на задачи от 17. до 19. 

 

Под влияние на специфичните особености на скалите и топлия и влажен климат са 

се образували дебелите червено-жълти почви, наречени латерити. Горещият и влажен 

климат, а и богатите на хранителни вещества почви са основна причина за развитието на 

гъста вечнозелена растителност. По стволовете на дърветата растат красиви цветя – 

орхидеи, мимози и други. Дървесните видове надминават 1000 вида – палми, фикуси, 

хлебно дърво и много други. С важно значение за стопанството на местните жители на 

тропическа Африка са маслената палма, кафееното дърво, махагоновото дърво, бананите и 

други. Повечето от животните обитават дърветата – човекоподобните маймуни, 

различните видове гризачи, птици, насекоми. Особено опасна е „мухата цеце“, която при 

ухапвания предизвиква смъртта на добитъка, а у хората се развива сънната болест. 
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17. Открийте и запишете 4 термина. 

………………………………..  ……………………………….. 

……………………………….  ……………………………….. 

18.  Открийте и запишете 4 характеристики на тропиците. 

………………………………..  ……………………………….. 

……………………………….  ……………………………….. 

 

19.  Потърсете и запишете 4 думи и израза в преносно значение: 

………………………………..  ……………………………….. 

……………………………….  ……………………………….. 

 

20.  Напишете съчинение на тема: „Ако попадна на самотен остров…“ 

 

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА СЕДМИ КЛАС 

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

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

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 10.  включително. 

 

Добри Чинтулов произхожда от семейство с добро име, но живеещо в крайна бедност, 

затова и фамилията остава в Сливен, а не тръгва след войските на ген. Дибич Забалкански. 

Синът на неграмотния Петър Чинтула завършва местното гръцко училище и на 16 години, 

през 1838 г., с 5 гроша в джоба си поема към Търново. Мечтата му е да учи в Русия. 

В края на годината стига до Влашко и в Букурещ се записва в училището на братята 

Христидис от Стара Загора. Бедното сливенско момче се отправя към Одеса, където в 

местния лицей има стипендиантски програми за българчета. В Браила, където има 

значителна сливенска колония, Добри попада в полезрението на Димитър Диамандиев. Той 

осигурява необходимите средства на младия Чинтулов, дава му препоръки и през 1841 г. 

бъдещият революционен поет е изпратен да се усъвършенства в Одеса. Там е взет под 

крилото богатите българи родолюбци Николай Тошков и Васил Априлов. 

Когато през юли 1849 г. Чинтулов завършва Херсонската семинария, първата му 

спирка на път към родния Сливен е в дома на Димитър Диамандиев. Семинаристът вече има 

предложение да учителства в Свищов. Иван Селимински и Диамандиев настояват Чинтулов 

да се завърне в родния си град и да стане учител там. Така през май 1850 г. Чинтулов е 

назначен за учител и получава възможност да живее без финансови притеснения и да напише 

известните си бунтовни песни. 

„Малък бях, но помня добре, че като притъмнееше и се затваряха маазите, дюгените, 

ханищата, водениците, долапите, къщята – вред, дето имаше живи словесни същества, в 

Сливен се повтаряха мощните звукове на „Къде си вярна, ти любов народна”, или „Стани, 

стани, юнак балкански”. Това беше приблизително в 1856-58, аз тогази бях малък , но помня 

добре, че Чинтуловите песни произвеждаха фурор между гражданите: това впрочем беше 

фъртуна, която на своите крила понесе всичко… а буйните характери почнаха да точат 

ножовете си, да изтриват ръждясалите си пушки и чакмаклии пищови… ние бяхме деца, но и 

в нашите жили потече като силен поток патриотизмът… Ний почнахме да се събираме в 

„Селището”… с възторг си припомням това блажено време, което няма да се върне за мене”, 

разказва след Освобождението М. П. Икономов, ученик на Чинтулов. 

Авторът на „Стани, стани, юнак балкански” е един от най-известните поети в 

историята на Българското възраждане. Удивително е, че няма нито един оригинален препис 

на негово стихотворение до 1853 г. Сливналията става изключително популярен със 

стиховете си, които повдигат духа и формират българско самосъзнание. Популярността им 

граничи с тази на фолклорните песни, а най-голямото признание за него е, че масово са били 

възприемани като народни .  

          От интернет 

1. Основната тема на текста е: 

А) Спомени за добри Чинтулов 

Б) Животът и песните на Чинтулов 

В) Песните на Добри Чинтулов 

Г) Странстванията на поета 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 
1606 София; бул. „Ген. Скобелев”№ 59, вх.в, ап.7; тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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2. Свързаността на трети и четвърти абзац на текста е осъществена чрез: 

А) контекстов синоним 

Б) лично местоимение 

В) лексикално повторение 

Г) глаголно окончание 

 

3. Кое е преобладаващото глаголно време в текста? 

А) минало неопределено 

Б) минало свършено 

В) сегашно историческо 

Г) бъдеще в миналото 

 

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) Синът на неграмотния Петър Чинтула е завършил сливенското гръцко училище. 

Б) Авторът на „Стани, стани, юнак балкански” е един от най-известните поети в историята на 

Българското възраждане. 

В) В Букурещ е взет под крилото на богатите българи родолюбци Николай Тошков и Васил 

Априлов. 

Г) Най-големото признание за Чинтулов е, че песните му масово са били възприемани като 

народни . 

 

5. Към коя сфера на общуването принадлежи текстът: 

А) битова 

Б) делова 

В) медийна 

Г) естетическа 

 

6. С коя дума или словосъчетание от посочените НЕ може да се замени подчертаната в 

текста фурор? 

А) възторг 

Б) шумен публичен успех 

В) фиаско 

Г) възхищение 

 

7. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Фамилията на Добри Чинтулов тръгва след войските на ген. Дибич Забалкански. 

Б) Плевенчанинът е станал изключително популярен със стиховете си 

В) В края на 1838 година стига до Влашко и в Браила се записва в училището на братята 

Христидис от Стара Загора. 

Г) През май 1850 г. Чинтулов е назначен за учител. 

 

8. В изречението „Там бил взет под крилото на богатите българи родолюбци Николай 

Тошков и Васил Априлов.“ се съдържа словосъчетание в преносно значение. Препишете 

го и обяснете неговия смисъл (или намерете негов синоним). 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Колко сложни съчинени изречения има в текста: 

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

 

10. При коя от двойките е запазено същото съотношение, както при двойката “синът 

на Петър Чинтула” – “бъдещият революционен поет”? 

А) „Стани, стани, юнак балкански“ – „Къде си, вярна ти любов народна” 

Б) богатите българи родолюбци – Николай Тошков и Васил Априлов 

В) Димитър Диамандиев – Иван Селимински 

Г) ръждясалите пушки – чакмаклии пищови 
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11. Кой ред се състои само от съюзи? 

А) че, да, ако, обаче, пък 

Б) и, или, си, се, я 

В) нито, без до, хъм, бре 

Г) ала, ама, той, кой, че 

 

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

празно място в текста. 

Живият и свеж … (А) на песните на Добри Чинтулов безспорно е в основата на 

актуализацията им през последните години. Словесният анализ обуславя адекватната и 

задълбочена … (Б) на творбите, помага на учениците да вникнат в индивидуалността на 

твореца, да усетят красотата и богатите възможности на българската … (В). Тази 

изследователска техника не само предпоставя по-добра езикова и литературна … (Г), но и 

формиране на ценностна система, просветлена от "искрата любородна". 

 

А) хумор, език, призив 

Б) оценка, визия, атака 

В) култура, литература, реч 

Г) подготовка, история, игра 

 

13. Използваните запетаи в изречението: Началната част и на трите песни е призивна, 

ярка, запомняща се и осигурява необходимата нагласа у читателя. отделят: 

А) вметнати думи и изрази в състава на простото изречение 

Б) прости изречения в състава на сложното 

В) еднородни части в състава на простото изречение  

Г) разнородни части в състава на простото изречение 

 

14. Препишете текста, като поправите граматичните, правописните и 

пунктуационните грешки. 

Строфите в чинтуловите творби са споени, на лице е плавно развитие на мотива, без рески 

преходи, което също има значение за песеното звучене и съответства на стратегията на 

поета. Учениците забелязват особенната изразителност на стиха в "Къде си вярна ти любов 

народна?", където промяната на броят на сричките има голямо значение за динамизирането 

на текста - първият и вторият стих (11 срички) обуславят протяжното звучение, а третият и 

четвъртият (8 срички) и петият и шестият (7 срички) променят настроението, то става по 

бойко и удърно. При това именно третият и четвъртият стих, които при отчитането на 

мелодиката имат доминантно звучене, съдържат призив за активно отношение към съдбата 

на народа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4 

 

15. Открийте и запишете 5 изразни средства (тропи и фигури), използвани в стиховете 

от стихотворението „ПАНАГЮРСКИТЕ ВЪСТАНИЦИ“ на Иван Вазов, и дайте по един 

пример за всяко от тях 

ПАНАГЮРСКИТЕ ВЪСТАНИЦИ 

 

Боят настава, тупат сърца ни, 

ето ги близо наште душмани. 

Кураж, дружина вярна, сговорна. 

Ний не сме веке рая покорна! 

 

Нека с тоз удар врага да смажем, 

нека му гордо, братя, докажем, 

че сме строшили мръсни окови, 

че сме свободни, а не робове. 

 

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

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

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

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

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

 

16. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за стихотворението “Вятър ечи, Балкан 

стене”:  

А) В стихотворението присъства мотивът за пробуждането на народа от робския сън. 

Б) Основният конфликт в стихотворението е между разбунтувалия се юнак и посивния 

народ. 

В) Чрез критичния тон към своето съвремие Чинтулов утвърждава като ценност 

историческата памет на народа. 

Г) Призивното слово на юнака има силата да пробужда съзнанието на народа. 

 

17. Посочете вярното твърдение:  

А) Лирическият говорител и лирическият герой в стихотворението „На прощаване“ съвпадат. 

Б) Стихотворението „Вятър ечи, Балкан стене“ е публикувано още като е жив Добри 

Чинтулов. 

В) Образът на поробителя в стихотворението „Стани, стани, юнак балкански“ е изграден 

конкретно и многопластово. 

Г) Лирическият говорител е реална личност, съответстваща на света на творбата, и води 

разказа в нея. 

 

18. Посочете в празните полета на таблицата в кои стихотворения присъстват 

следните характеристики: 

1. мотивът за пробуждането на народа от 

робския сън 
 

2. обръщението „братя“ насочва към 

идеята, че българите имат обща съдба 
 

3. оригинално е вплетен мотивът за 

майчината клетва 
 

4. словото на юнака е кратко, отривисто, 

призивно и го характеризира като водач 

на народа 

 

5. ярко присъствие на образа на 

обичаната родна земя 
 

6. въпросителните и подбудителните 

изречения изразяват желанието на 

лирическия говорител да въздейства 
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върху съзнанието на българите, да ги 

изтръгне от робската апатия и да разпали 

в сърцата им жажда за свобода 

7. робството е тежък сън, който отнема 

възможностите на един народ да се 

развива 

 

8. конфликт между борците за свобода и 

онези българи, които не разбират смисъла 

на саможертвата в името на свободата 

 

9. първите три строфи  оформят първата 

смислова цялост   
 

10. финалът на стихотворението 

представя равносметката на бунтовника 

за направения избор и твърдата му 

решимост да поеме по пътя на борбата 

 

 

19. Запишете с няколко изречения отговор на въпроса:  „Кой е пътят към свободата 

според стихотворението „Стани, стани, юнак балкански“ от Добри Чинтулов“? 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

20. Прочетете цитата от стихотворението „Къде си вярна, ти любов народна“ на Добри 

Чинтулов и напишете есе на тема „Пламъкът в сърцето на хората от нашето 

съвремие“ 

 

Къде си, вярна ти любов народна?  Пламни, пламни ти в нас, любов гореща, 

Къде блестиш ти, искра любородна? противу турци да стоим насреща! 

Я силен пламък ти пламни,   Да викнем всинца с глас голям 

та буен огън разпали   по всичкия Коджабалкан: 

на младите в сърцата,   голямо, мало, ставай, 

да тръгнат по гората.   оръжие запасвай! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



6 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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С почит към Мара Белчева /1868–1937/, Пейо Яворов /1878–1914/,  

Михаил Арнаудов /1878–1978/, Христо Смирненски /1898–1923/ и  

Димитър Талев /1898–1966/ 

            СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА ОСМИ КЛАС 

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

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

Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 7. включително. 

 

Тибет е известен като страна на снеговете и на Далай Лама – духовния водач на 

местните жители. Разположен е в Хималаите. 

В Тибет няма нормални пътища, които да свързват град с град. Превозните средства 

тук са коне и лодки от кожа на як. Температурите достигат до 20 градуса под нулата. 

През останалото време, докато грее слънце, често преминават 30 градуса. През нощта 

температурите се движат около 0 градуса. Времето в Тибет е много променливо. 

Дъждът и снегът не са често явление. Затова пък духа постоянен вятър и човек може да 

попадне изневиделица в центъра на пясъчна буря, особено през лятото. Най-доброто 

време за екскурзии в региона е между април и юни и между септември и октомври. По 

време на експедиция е подходящо да се спи в палатка или да се потърси 

гостоприемството на някой от многото манастири.  

Който иска да пресече тази необятна територия, трябва да се пребори с две големи 

препятствия – дехидратацията и височинната болест. Препоръчително е предварително 

аклиматизиране в някоя висока планина или в самия град Лхаса, който се намира на 3 

000 метра надморска височина.  

 

1. За коя сфера на общуване е характерен текстът? 

А) медийна 

Б) научна 

В) естетическа 

Г) делова 

 

2. С кое от изреченията може да се продължи текстът? 

А) В Тибет се влиза с китайска виза. 

Б) Официалната валута е китайският юан. 

В) Дневно трябва да се изпиват по 2-3 литра вода. 

Г) В областта са говори предимно тибетски.  

 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 
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3. Коя от изброените думи е сложна? 

А) изневиделица 

Б) дехидратация 

В) гостоприемство 

Г) аклиматизиране 

 

4. Защо прилагателното “духовния” в първото изречение е членувано с кратък 

член? 

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

 

5. В първото изречение от последния абзац запетаята отделя: 

А) прости изречения в сложно съставно 

Б) прости изречения в сложно съчинено 

В) прости изречения в сложно смесено 

Г) обособена част в просто изречение 

 

6. Извадете отглаголното съществително от последния абзац. 

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

 

7. Каква е ролята на тирето в първия абзац на текста? 

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

 

8. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? 

В центъра на Париж се издига красивата Айфелова (А) кула, наречена на създателя (Б) 

си инженер (В) Айфел, който използвал при построяването ѝ за пръв път железна (Г) 

конкструкция.  

 

9. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? 

Известно е, че Балканският (А) полуостров е най-източният (Б) от трите 

Южноевропейски (В) острова. Той е естествената (Г) връзка между континентите 

Европа и Азия.  

 

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

пунктуационни грешки. 

Празника трае три дни. Нарича се Антестерии и е празник на раждането, младоста 

и смъртта. Преди Дионисиевият периот, вероятно, е празник на децата и цветята понеже 

на него децата са окичвани с цветя, получават като подарък малка, подходящо 

изрисувана кошничка, а учителите получават годишния си хонурар – благодарствен дар 

от родителите и канят учениците си на огощение. 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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11. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за старогръцката митология? 

А) устно разпространение 

Б) циклична представа за времето 

В) множество богове 

Г) абсолютна власт на боговете 

 

12. В кой ред всички богове са старогръцки? 

А) Аполон, Хера, Хефест 

Б) Зевс, Ра, Дионис 

В) Нептун, Хадес, Атина 

Г) Тетида, Арес, Тангра 

 

13. Кой мит представя човека като подвластен на съдбата въпреки усилията да 

избегне предопределеното? 

А) митът за Одисей 

Б) митът за Едип 

В) митът за кутията на Пандора 

Г) митът за Прометей 

 

14. Направете кратка характеристика на Прометей. 

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

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

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

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

 

15. Като имате предвид мита за Едип, разсъждавайте в няколко реда по темата 

“Слепотата на зрящия”.  

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

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

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

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

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

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

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

 

16. “Илиада” е: 

А) епическа литературна творба 

Б) лирическа литературна творба 

В) сборник с митове 

Г) историческа хроника 

 

17. Кой от изброените герои на “Илиада” е син на богиня и смъртен? 

А) Хектор 

Б) Терсит 

В) Ахил 

Г) Менелай 
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18. Какво означава “калокагатия”?  

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

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

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

 

19. Думата “лаконичен” произхожда от името Лакония – областта, където е 

разположен полисът Спарта. Обяснете накратко значението на думата и я 

употребете в изречение.  

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

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

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

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

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

20. Какви изразни средства (стилистични фигури и тропи) откривате в стиховете 

на Алкей? Дайте примери. 

Пред ширните земи и необятните моря  

препускате вий бързите коне  

и леко хората предпазвате  

от ледената бездна на морето.  

Изскачате над корабния нос внезапно  

и отдалеч блестите сред въжета,  

и в тая нощ ужасна осветявате  

пътя на корабите черни…  

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

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

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

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

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

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

 

21. Като имате предвид мисълта на Менандър “За наранената душа добрата дума е 

лекарство”, напишете есе на тема “Лечебната сила на думите”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5 

 
 

21................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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С почит към Мара Белчева /1868–1937/, Пейо Яворов /1878–1914/,  

Михаил Арнаудов /1878–1978/, Христо Смирненски /1898–1923/ и  

Димитър Талев /1898–1966/ 

            СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА ДЕВЕТИ КЛАС 

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

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

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 9. включително. 

 

Времето започва да става по-хладно. Прибираме летните дрехи и изваждаме от 

гардеробите пуловери и якета. Сменяме чаршафа, с който се завиваме вечер, с одеяло. Все 

сигурни знаци, че лятото вече е само един хубав спомен и тук е есента. Но хладното 

време не е единственото нещо, което съпътства този красив и пъстър сезон. Ще се 

опитаме да подплатим това твърдение с няколко интересни и любопитни факта. 

Човек спи най-добре през есента, заради по-хладното време.  

Листата на дърветата придобиват най-ярки и живи цветове след поредица от топли и 

слънчеви есенни дни.  

През есента катериците стават по-умни. Това е техният сезон за работа, така че е 

нужна мобилизация. Научно доказано е, че някои части на мозъка им се увеличават с 15% 

през този период.  

Вечнозелените дървета не губят листата си през есента като широколистните. 

Техните иглички са покрити със слой восък. Това ги предпазва от измръзване.  

По време на есенното равноденствие имаме точно 12 часа светлина и 12 часа мрак.  

Преди да се появи електричеството, ярката луна през този период е била 

изключително важна за хората, защото им е помагала да приберат късната си реколта.  

Според старо поверие улавянето на падащи есенни листа носи късмет.  

 

1. Какъв е стилът на текста? 

А) научен 

Б) художествен 

В) разговорен 

Г) публицистичен 

 

2. За коя особеност на есента НЕ се споменава в текста? 

А) падащите листа 

Б) сутрешните мъгли 

В) хладните нощи 

Г) ярката луна 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 

1606 София; бул. „Ген. Скобелев”№ 59, вх.в, ап.7; тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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3. Коя от изброените думи НЕ е сложна? 

А) вечнозелените 

Б) широколистните 

В) равноденствие 

Г) електричество 

 

4. Кое твърдение е вярно за глаголите “започва”, “сменяме”, “завиваме”, “ще се 

опитаме” от първия абзац на текста? 

A) Всичките са в множествено число. 

Б) Еднакви са по време. 

В) Имат представки. 

Г) Всичките са от несвършен вид.  

 

5. Защо след първия абзац почти всяко изречение е на нов ред? 

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

 

6. Посочете синоними на думата “пъстър”, употребена в текста. 

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

 

7. Защо прилагателното “техният” в изречението “Това е техният сезон за работа” е 

членувано с пълен член? 

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

 

8. Какво е по състав подчертаното изречение в първия абзац на текста? 

А) сложно съставно 

Б) сложно съчинено 

В) сложно смесено 

Г) просто разширено 

 

9. Какво отделят запетаите в предпоследното изречение? 

А) прости изречения 

Б) вметнати изрази 

В) обособени части 

Г) еднородни части 

 

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

путктуационни грешки. 

 

Когато хвърлям поглед назад към жизнения си път едва ли мога да си спомня други така 

щасливи мигове като тези първи университетски години без университет. Бях млад и затова 

нямах чуство за отговорност към създаденото от мене, към необходимоста от неговото 

усавършенстване. Бях сравнително не зависим, денят имаше двайсет и четири часа и всичко 

ми принадлежеше. Можех да чета и работя, каквото пожелая без да съм длъжен да давам 

някуму отчет; облакът на академичните изпити все още не се показваше на светлия 

хоризонт, защото колко дълги изглеждат три години, когато човек е на деветнайсет и колко 

леко може той да ги направи богати, обилни и пълни с изненади и дарове! 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. Разсъждавайте върху думите на Санчо Панса за Дон Кихот и дайте примери от 

романа: “Аз тръгнах с добър господар, от месеци вече го придружавам и ако е рекъл 

Господ, ще стана като него.” 

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

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

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

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

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

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

  

12. Как тълкувате думите на Санчо Панса: “Всеки е рожба на собствените си дела”? 

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

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

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

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

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

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

 

13. В кой ред етапите в развитието на европейската култура са посочени 

хронологично? 

А) Античност, Средновековие, Романтизъм, Ренесанс 

Б) Средновековие, Античност, Ренесанс, Просвещение 

В) Античност, Средновековие, Ренесанс, Просвещение 

Г) Средновековие, Античност, Ренесанс, Романтизъм 

 

14. В кои европейски страни най-рано навлиза Просвещението? 

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

 

15. Посочете най-известните представители на Просвещението. 

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

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

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

 

16. Кои черти на Гъливер го представят като човек от епохата на Просвещението? 

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

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

.............................................................................................................................................................. 
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17. Кой от изброените автори НЕ е представител на Романтизма? 

А) Уилям Шекспир 

Б) Джордж Байрон 

В) Александър Пушкин 

Г) Виктор Юго 

 

18. Кой от изброените мотиви НЕ е характерен за литературата на  Романтизма? 

А) отчуждението на самотната личност от обществото 

Б) опозицията между идеал и действителност 

В) тържеството на разума над емоциите 

Г) бягството от еднообразното ежедневие 

 

19. Прочетете стиховете на Пърси Биш Шели и напишете кратък текст на тема 

“Омайният чар на природата”.  

Ела, далеч от градовете, 

към горите, върховете, 

ела към дивата дъбрава; 

душата там не ще сподавя 

гласът на страх, че който слуша, 

ще остане равнодушен. 

Природата със чар омаен 

сърцата да сближава знае. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20. Какви изразни средства (стилистични фигури и тропи) откривате в стиховете на 

Щефан Хермлин?Дайте примери. 

Кипне ли в гроздето сокът, 

с теб ще сме заедно, знай. 

И пред вълната висока, 

с теб ще сме заедно, знай. 

Чезнат ли пагубно дните, 

с теб ще сме заедно, знай. 

Литнат ли в здрача скорците, 

с теб ще сме заедно, знай! 

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

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

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................................................ 
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21. “Не съм прекарал и един ден в работа през живота си. Всичко беше забавление” – 

казва Томас Едисън. Като имате предвид неговото изявление, напишете есе на тема 

“Радостта от работата”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
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С почит към Мара Белчева /1868–1937/, Пейо Яворов /1878–1914/,  

Михаил Арнаудов /1878–1978/, Христо Смирненски /1898–1923/ и  

Димитър Талев /1898–1966/ 

            СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА ДЕСЕТИ КЛАС 

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

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

 

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 9. включително. 

 

Актьорите в Древна Гърция са професионалисти, обединени в свещени общества, 

посветени на Дионис. Имат високо обществено положение (за разлика от актьорите в 

Рим) и са много скъпо платени. Трябва да имат отлична дикция, отлично да пеят и 

да танцуват, а комедийните актьори трябва да бъдат и акробати. До времето на Есхил 

актьорът е само един. Есхил въвежда втория актьор. Софокъл въвежда третия. 

Вероятно по финансови причини Еврипид не наема четвърти, тъй като актьорите 

получават възнагражденията си от държавата, или може би просто три е сакрално 

число. Според нуждите на драмата протагонистът определя трупата, като обикновено 

той е бас и изпълнява ролите на богове, жреци и възрастни мъже; вторият актьор е 

баритон и играе богини, жрици и възрастни жени; третият е тенор и играе млади 

жени и деца. Трагедийните актьори играят основно на проскениона и рядко слизат на 

орхестрата, като разчитат най-вече на игра с глас и изразителни жестове, поради 

малката подвижност на тежкото си облекло. Комедийните актьори играят навсякъде 

и разчитат най-вече на буйно движение и хаотични жестове.  

 

1. За коя сфера на общуване е характерен текстът? 

А) научна 

Б) медийна 

В) есетитическа 

Г) делова 

 

2. Коя е темата на текста? 

А) Театърът в Древна Гърция 

Б) Актьорите в древногръцкия театър 

В) Разпределението на ролите в древногръцкия театър 

Г) Заплащането на актьорите в Древна Гърция 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 

1606 София; бул. „Ген. Скобелев”№ 59, вх.в, ап.7; тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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3. Кое твърдение НЕ е вярно? 

А) Гласът е основен инструмент на древните актьори. 

Б) Женските роли в античния театър се изпълняват от мъже.  

В) Костюмите на комедийните актьори са много тежки. 

Г) Трагедийните актьори са по-статични от комедийните.  

 

4. Извадете от текста думите, които означават: 

А) мъжки гласове – ......................................................................................... 

Б) сценични пространства – .......................................................................... 

 

5. С каква част на речта е изразено допълнението в подчертаното изречение? 

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

6. Защо числителното “третият” в изречението “Третият е тенор и играе млади 

жени и деца” е членувано с пълен член? 

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

7. Какво е по състав последното изречение в текста? 

А) сложно съставно 

Б) сложно съчинено 

В) сложно смесено 

Г) просто разширено 

 

8. Запетаите в първото изречение на текста отделят: 

А) вметнати изрази 

Б) обособени части 

В) еднородни части 

Г) прости изречения 

 

9. Обяснете значението на думите “дикция” и “хаотични”, употребени в текста. 

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

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

 

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

пунктуационни грешки. 

 

Всъщност, увлечението по театъра, литературата и изкуството беше съвсем 

естественно във Виена; весниците отделяха широко място за всички културни прояви 

в града, навсякъде, където ходехме слушахме около нас как възрасните обсъждат 

Операта или Императорският театър, на витрините на всички книжарници бяха 

поставени снимки на известни артисти; все още спортът се считаше за грубо 

занимание, от което всеки гимназист трябваше по-скоро да се срамува, а 

кинематографът, идеала на масите, все още не бе изнамерен. И в къщи нямаше защо 

да се страхуваме от сапротива; театърът и литературата се числяха към “невинните” 

овлечения за разлика от играта на карти или флиртовете с момичета.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. Сборникът “Декамерон” изразява основните идеи на: 

А) Ранния ренесанс 

Б) Късното средновековие 

В) цялята ренесансова епоха 

Г) предренесанса  

 

12. Сборникът “Декамерон” издига в култ егоцентризма и хедонизма.  

Обяснете понятията егоценризъм и хедонизъм. Дайте примери с някои от 

героите на Бокачо. 

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

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

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

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

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

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

 

13. В няколко реда тълкувайте думите на Гизмунда: “Първа добродетелта става 

причина за известни различия между нас, с които сме се родили и 

продължаваме да се раждаме напълно еднакви.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Джовани Бокачо твърди: “Поезията не донася богатства, но тя открива пътя 

към небето.” Споделяте ли тази мисъл на Бокачо? Защо? 

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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15. Как тълкувате думите на Санчо Панса, отправени към Дон Кихот: “На Ваша 

милост пó Ви подходжа да бъдете проповедник, отколкото странстващ рицар”? 

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

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

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

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

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

 

16. В сонетите на Петрарка и в “Божествена комедия” на Данте жената е 

идеализирана с благоговение. Защо Хамлет има друго отношение и обобщава за 

жените: “Бог ви е създал с един образ, а вие си правите друг”? Какво го дразни у 

Гертруд и Офелия?  

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

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

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

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

 

17. Дайте примери от трагедията “Хамлет”, че всеки от героите от елсинорското 

обкръжение на принца с изключение на Хорацио руши ренесансовия идеал за 

“върховната красота” на човека.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

18. Коя особеност на Ренесанса отразява Шекспировата трагедия “Хамлет”? 

А) вярата в човека 

Б) кризата на хуманизма 

В) разцветът на изкуствата 

Г) култът към Античността 

 

19. Кой от изброените жанрове НЕ е характерен за ренесансовата литература? 

А) сонет 

Б) трагедия 

В) роман 

Г) житие 
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20. Какви изразни средства (стилистични фигури и тропи) откривате в откъса 

от сонета на Петрарка? Дайте примери.  

О, вий дочули в тия песни тук  

въздишките, които мойта младост  

е ронила и в радост и в нерадост  

навремето – когато бил съм друг,  

  

за тая жал, на разума напук,  

горчилки сладки и горчива сладост,  

аз чакам отклик жив, а не злорадост –  

че кой не си е в любовта неук.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

21. “Обстоятелствата и случките оцветяват живота ни, но ние правим избора 

какъв да бъде цветът” – казва Джон Милър. Като имате предвид неговото 

твърдение, напишете есе на тема: “Цветовете на живота”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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С почит към Мара Белчева /1868–1937/, Пейо Яворов /1878–1914/,  

Михаил Арнаудов /1878–1978/, Христо Смирненски /1898–1923/ и  

Димитър Талев /1898–1966/ 

            СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС 

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

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

 

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 9. включително. 

 

Михаил Арнаудов (1878 – 1978) е роден в Русе. Завършва славянска филология в 

Софийския държавен университет. Специализира литература и езикознание в Лайпциг и 

Берлин. Защитава докторат по философия, славянска филология и индология в Прага. 

Преподава обща и сравнителна литературна история в Софийския университет. Заема 

важни академични, културни и политически постове – декан на Историко-филологическия 

факултет, ректор на Университета, директор на Народния театър, министър на 

просвещението в кабинета на Иван Багрянов. Автор е на повече от петдесет монографии, 

посветени на български възрожденски и следосвобожденски поети и писатели. Сред 

най-известните му статии е “Канонът в българската литература”, в която се казва: 

“Второто поколение писатели се ражда между 1848 и 1856 г. Ръководна роля тук се пада на 

Христо Ботев и Иван Вазов (...) Техните юношески години са период на оживена проповед 

за бунт, за свобода; идеал на поколението е революцията. На този идеал служат не само 

родени борци като Ботев, Левски, Стамболов и т.н., но и натури съзерцателни, дори 

аполитични, каквато е например Вазов. Целият духовен живот на нацията се движи в 

орбитата на организованото въстание, бидейки черквата престанала да задоволява повика 

към отпор срещу тираните. Поезията (...) добива полет, печели енергия, става 

индивидуален израз на големите народни страсти и идеали. Епохата от 1872 до 1895 г. е 

наситена с тоя огън на революцията, изказва възторга на патриота, отбелязвайки 

същевременно и всички настроения, спътници на основната тема.” 

 

1. За каква речева ситуация НЕ е подходящ текстът? 

А) Учебник по литература представя литературната критика на ХХ век 

Б) Ученик представя личността и творчеството на Михаил Арнаудов пред свои съученици 

по време на час по литература 

В) Университетски преподавател изнася лекция на студенти  

Г) Двама приятели разговарят за литература по време на разходка в парка 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 

1606 София; бул. „Ген. Скобелев”№ 59, вх.в, ап.7; тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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2. Елементи на кои жанрове съчетава текстът? 

А) монография и публицистична статия 

Б) биография и научна статия 

В) монография и биография 

Г) мемоар и критически бележки 

 

3. С коя от изброените думи НЕ може да се допълни твърдението? 

Текстът ................................. приноса на Михаил Арнаудов за развитието на българската 

култура и литература.  

А) популяризира 

Б) подчертава 

В) припомня 

Г) проповядва 

 

4. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за текста? 

А) Употребеното тире може да се замени с двоеточие.  

Б) В цитата от статията на Михаил Арнаудов са направени съкращения.  

В) Основното глаголно време е сегашно историческо. 

Г) Преобладават сложни смесени изречения.  

 

5. Каква е синтактичната служба на подчертаните думи в изречението Специализира 

литература и езикознание в Лайпциг и Берлин? 

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

 

6. Обяснете значението на думата “монографии”, употребена в текста. 

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

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

 

7. Посочете синоними на думата “съзерцателни”, употребена в текста. 

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

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

 

8. Защо прилагателното “целият” в изречението Целият духовен живот на нацията 

се движи в орбитата на организованото въстание е членувано с пълен член?  

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

 

9. В изречението Поезията (...) добива полет, печели енергия, става индивидуален 

израз на големите народни страсти и идеали запетаите отделят: 

А) еднородни части 

Б) прости изречения 

В) обособени части 

Г) вметнати изрази 

 

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

пунктуационни грешки. 

 

Съществуват измерения в които само целенасочена воля, следването на идеални цели 

и влагането на разум, и енергия биха дали резултат. Така например пазара сам по себе си 

неможе да роди театър. Трябва да има воля затова, идея културна ситоация. 
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Ако се съгласим, че съществува необятното и всеобхватно нещо “култура” то ще 

приемем, че има и културна евулюция или културен регрес. Движението в една или друга 

посока е въпрос на действие или бездействие. Важно е да мислим за това и да си 

припомняме мисли на по мъдри и опитни от нас.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. Кои черти на Ботевата личност се разкриват в стиховете “Тъй върви светът/ лъжа 

и робство на тая пуста земя царуват...” 

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

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

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

 

12. Как тълкувате Ботевите стихове “Мечти мрачни, мисли бурни/ са разпнали душа 

млада”? 

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

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

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

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

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

13. Какво означава изразът “дума заветна”? 

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

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

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

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

 

14. Какво е характерно за художествения похват литота? 

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

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

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

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

15.  Кое от изброените изразни средства е най-близо до литотата? 

А) хиперболата 

Б) перифразата 

В) парадокса 

Г) антитезата 

 

16. Кой биографичен факт НЕ се отнася и за Ботев, и за Вазов? 

А) Учи в училището на Ботьо Петков в Калофер. 

Б) Живее сред хъшовете в Румъния. 

В) Пребивава в Русия и се влияе от руската литература.   

Г) Учителства в бесарабско село, в което живеят българи.  
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17. Какво отношение към поета изразява словосъчетанието Дядо Вазов? 

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

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

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

 

18. Кои са причините за Вазовата изповед: 

В духа на цели поколенья лях 

любов към свойто, вяра в себе. 

Отречен и охулен се видях,  

Българийо, че любех тебе.  

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

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

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

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

 

19. Коя от изброените характеристики е най-малко присъща на Вазовата лирика? 

А) патриотични мотиви 

Б) приповдигнат тон 

В) фолклорно влияние 

Г) граждански патос 

 

20. Какви изразни средства (стилистични фигури и тропи) откривате в строфата от 

стихотворението “Българският език” на Иван Вазов? Дайте примери.  

Ох, аз ще те обриша от калта 

и в твоя чистий бляск ще те покажа,  

и с удара на твойта красота 

аз хулниците твои ще накажа.  

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

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

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

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

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

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

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

 

21. Като имате предвид мисълта на Публий Сир “Времето, употребено за мислене, не 

е загубено време”, напишете есе на тема “Време за мислене”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1 

 

 

 

 

 

 

С почит към Мара Белчева /1868–1937/, Пейо Яворов /1878–1914/,  

Михаил Арнаудов /1878–1978/, Христо Смирненски /1898–1923/ и  

Димитър Талев /1898–1966/ 

            СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОЕМВРИ 2018 г. – І кръг 

ТЕСТ ЗА ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС 

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

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

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 9. включително.   

 

Сегашната изложба в СГХГ продължи да “дълбае” в 20-те, като съпостави тежненията 

в изкуството чрез четири основни теми: интерпретации, вдъхновени от 

приказно-поетичния фолклор; произведения, свързани с християнството и християнското 

наследство; интерес към обредите и обичаите; представяне на образи от българското село. 

Втората зала бе отделена от приложните изкуства, печатната продукция, илюстрациите и 

оформлението на книги, в които родното като европейско и модерно изниква с най-пълна 

сила. Изложбата бе великолепно изградена, с ясни и четливо обособени раздели, 

допълнени и с кратки текстове по всяка от темите. 

В текста към темата “Приказки, легенди и митове” четем: “Стремежът на българските 

художници към модерното европейско изкуство поражда желание да се създаде 

съвременно родно”. А това става, най-общо казано, по линия на сюжета и/или по линия на 

стила. Част от художниците “разказват” с похватите на традиционната академична 

живопис. Която фактически също е европейска, доколкото след Освобождението 

държавата ни се изгражда по европейски модели и образци, включително и 

образователните програми по изобразително изкуство, а много от художниците учат и 

специализират в Европа.   

сп. “Култура” 

1. От коя сфера на общуване е текстът? 

А) естетическа 

Б) делова 

В) медийна 

Г) научна 

 

2. Коя е темата на текста? 

А) Художествена изложба, представяща изобразителното изкуство от 20-те години на ХХ 

век 

Б) Похватите на традиционната българска академична живопис 

В) Европейското влияние върху българското изобразително изкуство 

Г) Образователните програми по изобразително изкуство след Освобождението 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 

1606 София; бул. „Ген. Скобелев”№ 59, вх.в, ап.7; тел: 0882360642, 0882360643, 0886360641 

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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3. Кое твърдение НЕ е вярно за текста? 

А) Информира за събитие. 

Б) Изразява отношение. 

В) Описва обстановка. 

Г) Противопоставя позиции. 

 

4. Защо глаголът “дълбае” е поставен в кавички? 

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

 

5. Каква е ролята на двоеточието в първия и във втория абзац на текста? 

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

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

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

 

6. Обяснете значението на подчертаните думи. 

обред .................................................................................................................................................

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

обичай...............................................................................................................................................

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

 

7. Какво е по състав последното изречение от първия абзац? 

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

 

8. Пример за коя функция на запетаята НЕ се среща в първия абзац на текста? 

А) отделяне на подчинени изречения в сложно съставно изречение 

Б) отделяне на прости изречения в сложно съчинено 

В) отделяне на обособена част 

Г) отделяне на еднородни части 

 

9. Защо изразът “най-общо казано” е ограден от запетаи? 

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

 

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

пунктуационни грешки.  

 

Нашия общ живот в модерни големи политически тела е чудо за чието обяснение не са 

мобилизирани достатачно мисловни ресурси въпреки цялата социология и политология. 

Този които би могъл да формолира вълиден отговор на вашия въпрос би бил единствения 

достоен носител на нобеловата награда за мир, и то за всички бъдещи времена.  

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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11. Кое от проявленията на любовта НЕ е характерно за Яворовата любовна лирика? 

А) любов – страст 

Б) любов – щастие 

В) любов – блян 

Г) любов – копнение 

 

12. Литературният критик д-р Кръстьо Кръстев нарича Пенчо Славейков “невенчан 

крал на Младите”, а Пейо Яворов – “певец на нощта и на душевни бездни.” Обяснете 

защо “Младите” е с главна буква и защо Яворов е “певец на нощта”. 

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

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

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

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

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

 

Прочетете стихотворението на Димчо Дебелянов и изпълнете задачи от 13. до 15. 

включително. 

 

Любов отдалече 

Вчера гледаш омърлушен, свесил вежди – 

сякаш тегнат на душа му Господ знай какви премежди. 

Днес го срещаш цял сияе – радост жива, 

и задрънква ти за пролет и за бъднина щастлива. 

Мислиш, мислиш – недомисляш: – що за чудо?! 

А пък то е толкоз просто – той е влюбен до полуда! 

Вчера – друг, че я обичал – бе научил, 

днес от нея сто целувки в пликче розово получил... 

 

13. Предложете думи, които съответстват на значението на следните думи в текста: 

омърлушен – ................................................................................................ 

тегнат – ....................................................................................................... 

сияе – ........................................................................................................ 

 

14. В кратък текст обяснете защо се променят емоционалните състояния на влюбения 

човек. 

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

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

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

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

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

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

15. Напишете кратък текст на тема “Блянове и спомени в поезията на Димчо 

Дебелянов”. 

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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16. Кой от изброените образи е общ за лириката на Христо Смирненски и за поемата 

“Септември” на Гео Милев? 

А) разбунтувалото се множество 

Б) обезверената жертва  

В) враждебният каменен град 

Г) вдъхновеният юноша 

 

17. Допишете твърденията: 

А) Освен социална и революционна лирика Христо Смирненски 

пише .................................................................................................................................................

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

Б) В българската литература Гео Милев е основоположник на литературното 

направление .......................................................... 

 

18. В кой ред посочените особености НЕ са характерни за поемата “Септември”? 

А) изброявания, повторения, експресивна лексика 

Б) антонимни рими, натуралистични детайли, шокиращи метафори 

В) изповеден тон, портретни характеристики, постоянни епитети 

Г) пространствени опозиции, безглаголни изречения, градации 

 

19. Прочетете откъса от стихотворението “Тълпите” на Христо Смирненски и 

посочете какви изразни средства (стилистични фигури и тропи) откривате в него. 

Дайте примери.  

 

В тълпите е скрита душата велика – 

душата на новия свят. 

И в шумния каменен град,  

когато борбата на пристъп ги вика, 

тълпите заливат гърмящи прощади, 

тълпите люлеят грамадните сгради 

и блика душата във порив крилат – 

душата на новия свят.  

 

20. Напишете синоними на думата „пристъп“. 

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

 

21. Като имате предвид мисълта на Албер Камю “Есента е втора пролет, където 

всяко листо е цвете”, напишете есе на тема “Цветята на есента”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


