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  СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

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

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

1. Прочетете стихчето и отговорете на въпросите след него. 

Работливите катерички 

 

Катерички две 

скокливи,  

ядки в гората сбират, 

и в хралупи ги 

складират. 

 

Идва белоснежна зима, 

и под преспите от сняг, 

лакомствата ще имат 

пак. 

 

Цял ден скачаха в 

синхрон 

ту за жълъдчета малки, 

ту за рошави шишарки. 

 

Най-накрая уморени, 

но доволни, озарени, 

рунтавелките се спряха 

и... прегърнати заспаха. 

1. Какво правят катеричките? 
 

 

 

 

 

 

2. Защо събират храна? 
 

 

 

 

 

 

3. Каква храна събират двете катерички? 
 

 

 

 

 

 

4. С кои думи поетът описва катеричките в края на 

стихчето? 
 

 

 

 

5. Какво направили двете рунтавелки накрая? 

А/  танцували 

Б/  заспали 

В/  седнали да си починат                                                 
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2. Съставете по 3 думи от всеки модел и ги запишете. 

 о с 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

3. Образувайте нови думи, като размените местата на сричките. 

коса - ………………………….        нови - ………………………….. 

шило - …………………………   ляво- ………………………….... 

4. Заменете звучните съгласни с беззвучни съгласни и запишете 

новите думи. 

ВАР - ……………   ГОРА - ……………. ЖИЛО - …………..………  

 

5. Попълнете липсващите гласни звукове. 

гр…б...н   м…ск…л   д…кт…р 

к…л…м   ф…ст…к   з…г…тк…   

  

6. Препишете думите от изречението, които НЕ МОГАТ да се 

пренасят на нов ред. 

В края на гората се появи едър елен.  

7. Отделете думите в гатанката и я препишете. Ако сте се досетили 

за отговора, запишете го. 

НАЗЕЛЕНОДРЪВЦЕБЯЛАКАМБАНКА. 

 

 

 

м а  а 

 

 

 



3 

 

8. Свържете думите предмети с думите признаци. Запишете 

образуваните словосъчетания. 

1.сладолед  семейна  ……………………………………………. 

2. чушка  търпелив  ….………………………………………… 

3. игра  мразовита  ……………………………………………. 

4. зима  лютива  ……………………………………………. 

5. учител  вкусен  …………………………………………….. 

9. Подредете думите така, че да образувате изречение 

щъркелите,  старите, да, гнезда, си,  започнаха, поправят 

 

 

 

 

10. С „ЬО“ или „ЙО“ ще допълните думите в текста. 

 Пана….т   и  Кос…. са сервит….ри.  А брат  им   …рдан   е 

готвач.  Днес  той  приготвя  рибен  бул…н,  салата  с  ма…неза  и  син… 

сирене .  

Когато човек обича работата си, тя му носи радост!   

11. Поправете допуснатите правописни грешки в текста. Препишете 

текста вярно и красиво. 

Дядо владко задряма краи реката. Живко пусна хартиена лотка във 

водата. Няколко рипки се доближиха до нея. Момчето извади нош и 

задялка едно клонче. 
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  СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ВТОРИ КЛАС 

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

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

 

Прочетете текста. Отговорете на въпросите от 1. до 6. включително 

Чудната лампичка 

През едно дъждовно утро в тревата пълзеше една дребна буболечка. Ситни капки 

падаха върху нея, премятаха я ту на една, ту на друга страна. Край буболечката 

преминаха много животинки, но никой не спря.   

Един  забързан бръмбар също приближи до буболечката, но като я видя, припряно 

разпери крилца за път. 

- Грозна буболечка! - рече той. И отлетя.  

Мина време и при буболечката спря малка катеричка. Тя обра с пухкавата си 

опашчица капките от крилцата ú, подскочи в страни и попита: 

- Как се казваш? 

- Светулка – прошепна измъчената буболечка. – Дъждът ме завари на път, крилете 

са ми мокри и натежали. 

Катеричката взе малката светулка с едната си лапичка и я покачи горе на дървото. 

После я прибра в своята хралупа, за да се стопли. 

 Дъждът валя, валя и спря. Последните капки от листата на дърветата се оцедиха. 

Стана тъмно. Тази вечер нямаше луна, нито звезди. 

Много е тъмно – чуха се гласовете на малките катеричета от хралупата. – Нищо не 

виждаме, страх ни е.  

- Нищо не се вижда – чуваха се гласове от всички краища на гората. 

Закъснелите буболечки и животни трудно намираха пътя за домовете си.  

Тогава светулката излезе от хралупата, вече с изсушени крилца и запали малката си 

лампичка. Отначало тя приличаше на жълта точица светлина, но после светлината 

стана по-силна, огря клоните на дърветата, близките дървета, после цялата гора. Под 

къщичката на катеричката се събраха животинки и буболечки. 

- Каква жива, летяща лампичка! – шепнеха те. 

Светулката беше щастлива. Тя светеше на всички, не само на катеричката, а и на 

тези, които я бяха отминали в бедата, защото имаше добро сърце. 

         

Петя Йорданова 
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1. Открий и препиши изречението, което съобщава какво се е случило със 

светулката в дъждовното утро? 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

1. Защо забързаният бръмбар не помага на светулката? 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Запиши поне два примера от текста, как катеричката се грижи за 

светулката. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4. За кои герои от разказа се отнася поговорката: „Да бъдеш добър е хубаво, да 

правиш добро – още по-хубаво“?  Обясни защо. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

5. Защо светулката е щастлива в края на разказа. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

6. От маркирания текст в началото препишете словосъчетанията от 

прилагателно и съществително име. Определете рода и числото им. 

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

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

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

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

7. Заменете звучната съгласна от всяка дума със съответната ú беззвучна 

съгласна. Запишете новите думи. 

 

жабка - …………………..    

зърна - …………………… 

бидон - …………………    

  

8. Превърнете изразите в словосъчетания от прилагателно и съществително име 

 

щрудел с ябълки- …………………………………………………. 

мишка за компютър - ……………………………………………… 

часовник с пясък - ………………………………………………… 

усмивката на мама - ………………………………………………. 
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9.  Допишете изреченията с прилагателни имена, противоположни по 

значение. 

1. Лимонът е кисел, не е ………………. . 

2. Лъвът е безстрашен, не е ……………….. . 

3. Подаръкът е скъп, не е …………………. . 

4. Двигателят на колата е мощен, не е ………. .      

10. Открийте съществителните имена и ги заменете с техните умалителни 

форми. Напишете новия текст. 

Листата на брезата са малки сърца! Едни гледат към слънцето, други към цъфналите 

треви. Те слушат птичето, което не се бои от тях, каца на клона и пее. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

11. Свържете частите на изреченията и ги номерирайте. 

 

1 Добрата дума  такова се обадило 

2 Каквото повикало  отколкото никога. 

3 Голям залък лапни  железни врати отваря 

4 По-добре късно  голяма дума не казвай. 

           

 

12. Поправете допуснатите правописни и пунктуационни грешки. Препишете 

текста вярно и красиво. 

 

 Духаше мръзовит вятър. На малката патечка в парка рошави врапчета трепереха 

от стут и глат.  Ровиха с чофчици малкото останали трухички. Отдалеко ги забеляза 

опасен врак – пъстрата сврака. Спусна се и започна да калве едно от тях.  

 Как ли щеше да свърши всичко това, ако не беше се появил Косйо.  Той 

протегна рака и подхвърли остатъка от закуската си. Свраката го грабна и отлетя. 

           

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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  СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ТРЕТИ КЛАС 

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

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

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

МАГАРЕТО, МЕЛНИЧАРЯТ И  СИНЪТ МУ 

 Веднъж един мелничар и синът му тръгнали за пазара да продадат едно 

магаре. За да не пристигне животното уморено и да могат да му вземат по-добра 

цена, те го привързали за един кол. Натоварили го на раменете си. Вървели що 

вървели, срещнал ги един селянин. Рекъл им: 

- Ама, че глупост. Да не би магарето да е куцо… 

Мелничарят се ядосал и пуснал животното само да си върви по пътя, но 

скоро момчето се уморило от дългото ходене и се качило на гърба на магарето. 

Вървели що вървели, срещнали ги трима търговци. 

 - Как може младокът със силни крака да язди, а старецът с бели коси да 

ходи пеш край него. 

Като чул това, мелничарят накарал сина си да слезе и сам се качил на 

магарето.  След малко ги срещнали три девойки. 

- Горкото момче! Старецът го кара да върви пеш в жегата. 

Чул това мелничарят и качил и сина си на магарето. После ги срещнали 

трима селяни, които пък се възмутили: 

- Бедното магаре, как са го натоварили. 

- Не е лесно да се угоди на всички – ядосал се мелничарят и слязъл от 

животното, като свалил долу и сина си. 

Тръгнали двамата пешком. Вече почти били стигнали до пазара, когато ги 

срещнал един фермер. Казал им: 

- Хубава работа! Магарето си почива, а стопаните му се потят и си 

износват подметките. 

- Омръзна ми да ми дават съвети! – кипнал мелничарят. – Магарето си е 

мое и вече аз ще решавам какво да правя с него.          
        

По „23 приказки с поука“ 

1. Посочете две причини, поради които мелничарят и синът му натоварили 

магарето на раменете си. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................ 
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2. Колко души срещат мелничарят и синът му на път за пазара? 

А/ девет 

Б/ десет 

В/ единадесет                

Г/ дванадесет 

 

3. Запишете словосъчетанията, които описват мелничаря и сина му при 

срещата с търговците. 

Мелничарят -…………………………………………………………………………... 

 

Синът на мелничаря- ……………………………………………………………….... 

 

4. Открийте думите на девойките. Превърнете съобщителното изречение в 

подбудително за изразяване на молба. 

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

 

5. Кое изречение показва гнева на мелничаря? 

А/ Омръзна ми да ми дават съвети! 

Б/ Не е лесно да се угоди на всички. 

В/ Ама , че глупост!   

               

6. Коя поука е подходяща за приказката „Магарето, мелничарят и синът му“? 

А/ Учи се от грешките си. 

Б/ Не можеш да се угодиш на всички. 

В/ Вземай съвет от всекиго.  

             

7. Какво е решението на мелничаря след като се ядосал? 

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

 

8. Открийте и запишете в думите на тримата търговци синоним на 

МОМЧЕТО. 

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

 

9. От маркираното изречение на текста  открийте степенувано прилагателно 

име. Запишете го в превъзходна степен. 

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

 

10. От думата СТАР  образувайте сродни думи със следните значения: 

А/ същ.име/ човек, достигнал старост/ - ……………...…………. 

Б/ глагол /ставам стар/ - ……………………………… 

 

11. Заменете звучните съгласни със съответните беззвучни в думата ГЪРБА. 

Запишете образуваната дума.  

………………………………....……………….............................................................. 
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12. От прилагателните имена ЧЕСТЕН и СТРАХЛИВ образувайте по едно 

съществително име и го членувайте. 

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

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

       

13. От съществителните имена  с помощта на представки  образувайте по един  

глагол. 

шум - ………………………………………………………….. 

вода – …………………………………………………………. 

            

14. Свържете фразите с подходящите обяснения. Номерирайте ги. 

1 Върви му като по вода.  Съвсем неочаквано, изневиделица. 

2 На чужд гръб и сто тояги са малко.  Хората не се променят. 

3 Вълкът козината си мени, но нравът 

никога. 

 Има късмет в живот 

4 Като гръм от ясно небе.  Наказанието на другите не е голямо, 

щом не се отнася до теб. 

                 

15. Членувайте правилно думите в изреченията. 
 

1.  През нощ… заваля пухкав сняг. 

2.  Цар… съжалил, че не се доверил на верност…. на своя сокол. 

3. Скромност… краси човек…. .      

     16. Попълнете пропуснатите лични местоимения. 
 

1.      …….. ли си донесъл този речник? 

2.  Госпожо Колева, …… ще дойдете ли с нас на екскурзия? 

3.Трябва … да организират състезанието.      

           

17. Допишете изреченията, като изберете подходящия синоним 

 

1. Всички ученици………………../обърнаха, отправиха, завърнаха/ глави назад. 

 

2. Дадоха му ………………………./мъдър, разумен, смислен/ съвет. 

 

3. Дрехите му са винаги измачкани и изцапани. Той е крайно…………………… 

/разсеян, немарлив, безгрижен/           
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18. Открийте правописните грешки в текста. Препишете вярно 

редактирания текст. 

Някой разказвал ли ви е такава лубопитна история. Една водна капчица се 

измъкнала от реката и пулетяла с вятъра. Той я одвел краи морето. Тя се 

заиграла  с слънчевите лъчи и ги распръсквала в бестящи искри.  

Така отминало лятото. Морският бряк упустял. Капката била сабрала в 

себе си лъчите на слънцето, цилувките на вятъра и солта на морските вални. 

Една мида я очъровала с красотата си и тя се промъкнала под черупката ú. Това 

било добро място за почифка. След година втая мида открили бяла перла.   

            

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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  СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

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

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

Прочетете текста внимателно и отговорете на въпросите от 1. до 12. включително 

ЛЕГЕНДА ЗА ПРИЛЕПА 

 Млад ковач живеел по българските земи. Майсторлъкът му се знаел от всеки. От 

билки също разбирал, та имало с какво на хората да помогне. 

 Мъка тежала на сърцето му. Сам гледал болния си баща. Добра девойка дирел да 

се задомят. Моми идвали, ала нито една сърцето му не докосвала. Често скитал по 

горите билки да събира. 

 Един ден излязъл в планината за билки. По обяд седнал под едно дърво на 

дебела сянка. Като се наспал добре, загледал се в корубата на дървото. Дупка видял, а 

отвътре чул врабче да пищи. 

- Я да помогна на животинчето. – рекъл си човекът и бръкнал надълбоко. 

Първо пипнал гърне. Опитал да го извади, а то тежко. Дърпал, дърпал, па го 

извадил. Отвътре блеснали жълтици. 

- Брей! Къде се е чуло и видяло такъв късмет да се падне! 

Сетил се, че за друго бъркал в дупката. Навел се пак  и като си извадил ръката, що 

да види – прилепче. 

- Сигурно снощи се е учило да лети, заклещило се и не може да излезе от дървото. 

Наоколо много пещери има.  

 Закатерил се ковачът по чукарите, па като стигнал до една пукнатина в скалите, 

оставил животинката там. 

- Стой сега тука, пък довечера самó ще намериш пътя – рекъл и се спуснал към 

селото със златото под мишница. 

Вместо добро да донесе вкъщи, от зле по-зле станало. Със златото мислил повече 

желязо да купи, повече да работи. Съдбата му друга била. Баща му легнал от 

смъртоносна болест. От мъка ковачът се разболял. Опитал с билки сам на крака да се 

вдигне, но непозната била неговата болест.  

 От съседите чул, че в планината има пещера с половин риба до входа. Влезе ли 

някой вътре, пред кована порта се изправя и рече ли да тръгне към нея, отваря се тя, а 

отвътре ослепителна светлина засиява. Две големи железни змии падат зад портата и 

убиват всеки, който смело надникне по-нататък. В средата имало извор с жива вода, а 

край него купчини злато. Много иманяри погубили живота си по тази пещера. Отчаян 

бил и затова се решил: 

 

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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- Ще подиря пещерата и да не стигна дотам, поне няма какво да губя. 

Поскитал и една сутрин съгледал пукнатина в скалите. Широка била колкото 

човек да се промуши. Приближил се и видял отдясно издълбана в камъка половин риба 

откъм главата. 

- Това ще да е  - рекъл си. 

Промъкнал се вътре и наистина се изправил пред кована порта. Поколебал се, па 

се прекръстил и влязъл. Заскърцала вратата, открехнала се и светлината се процеждала 

през пролуката. 

Изведнъж нещо излетяло отвътре. Ковачът вдигнал ръка да скрие очите си, а то се 

ударило в рамото му и тупнало зад него. Обърнал се да види какво е. В това време две 

железни врати се стоварили с грохот връз камъните. Така се спасил от змиите и като 

отворил очи, видял до краката си безжизнен прилеп. Взел го, но щом докоснал крилото 

му, мелодия изпълнила пещерата. Прилепът се превърнал в хубавица. Хванала го тя за 

ръка и го повела из пещерата, без дума да му продума. Стигнали до извора, а край него 

купчини злато. Ковачът не вярвал на очите си. Загребал с шепи от живата вода. Отпил 

жадно и в този миг златото се превърнало на камък, силите отново се върнали в тялото 

му, а девойката заговорила с нежен глас: 

- Преди години аз бях прилепче, затворено в дънера на старо дърво, и ти ме спаси. 

Зла орисница ме превърна в прилеп още когато бях момиченце, защото намерих 

жълтиците ú и си играех с тях като с речни камъчета. Само момък, който ме докосне 

без страх, можеше да развали магията. После ти взе нейното злато, а тя прокле и теб. 

Изворът беше спасението ти. Ако беше посегнал първо към златото, щях да остана 

завинаги няма, водата щеше да изчезне, а ти да умреш в пещерата. Вземи ме сега, вече 

съм твоя за цял живот. 

Взел я той на ръце. Излезли от пещерата, спуснали се през ливадите и гъстите 

шубраци. Заживели заедно. Хората и до днес разправят легендата за ковача и вярват, че 

докосването да прилеп носи щастие. 

 

1. Какво тежало най-много на младия ковач? Запишете два факта в отговора си. 

………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Какво възнамерявал да направи ковачът  с намерените жълтици? 

……………………………………………………………………………………………

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

 

3. Какво нещастие донесло златото в дома на ковача? Посочете НЕВЕРНИЯ 

отговор. 

А/ Баща му легнал на смъртно легло. 

Б/ Ковачът се разболя 

В/ Работата му се увеличила. 

Г/ Ковачът се опитал се да лекува с билки.  

        

4. Какво се ударило в рамото на ковача, когато се промъкнал в пещерата? 

………………………………………………………………………………………........ 
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5. Прилепът се превърнал в хубавица, когато: 

А/ момъкът докоснал крилото му; 

Б/ момъкът загребал с шепи жива вода 

 В /светлина осветила очите на ковача; 

Г/ две железни змии се стоварили на земята;   

        

6. Защо злата орисница превърнала момиченцето в прилеп? 

……………………………………………………………………………………………

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

 

7. Посочете три факта в отговор на това, какво би станало, ако ковачът беше 

посегнал първо към златото. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

 

8. От маркираната част в текста открийте и запишете сродните думи. 

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

 

9. От маркираната част в текста открийте и запишете сложната дума. 

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

 

10. Какво гласи поверието в легендата за прилепа? 

……………………………………………………………………………………………

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

 

11. От подчертаните изречения в  текста препишете умалителните 

съществителни имена. 

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

 

12. От какви части е съставена думата КОВАЧЪТ? 

А/ представка , корен , наставка; 

Б/ представка, корен определителен член; 

В/ корен, наставка , определителен член; 

Г/ представка, корен, наставка , определителен член;        

              

13. Коя от посочените думи НЕ  е производна на думата „НОСИ“. 

А/ носилка 

Б/ вносен 

В/ нос                       

14. Свържете изразите с тяхното значение и ги номерирайте. 

    

1 Една лястовица пролет не прави.   Трябва да взема важно решение. 

2 Утрото е по-мъдро от вечерта.  Сам човек не може да промени нещо 

изцяло 

3 Приятелят си личи в неволя,   

както златото – в огъня. 

 Приятел в нужда се познава. 
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15. Заменете подчертаните думи със сложна дума без да променяте смисъла на 

изречението. 

В нашия квартал има сгради с много етажи. 

…………………………………………………………………………………… 

Залата кънтеше от бурни пляскания на ръце. 

…………………………………………………………………………………… 

В града отвори врати нов завод за хляб. 

…………………………………………………………………………………..  

 

16. В кое изречение думата „мъгла“ е подлог? 

А/ Хората се залутаха в мъглата. 

Б/ В долчинката, зад далечните хълмове, живееше мъглата.    

В/ Сутринта полето осъмна в мъгла. 

 

17. В кой ред всички глаголи са в сегашно време? 

А/ бях, сме, са; 

Б/ са, си, е;           

В/ съм, сте, беше; 

Г/ е, бяха, си; 

  

18. Подчертайте главните части в изречението: 

Изведнъж в тъмнината се показа кораб, който се насочи към брега.                  

 

19. Открийте глаголите в изреченията. Препишете ги и ги определете по време, 

лице и число. 

Вятърът духаше през пролуки в дървените стени. 

…………………………………………………………………. 

Ние ще ги пазим от бурите, дъжда и слънчевия пек. 

…………………………………………………………………. 

Мравките бързо влизат в мравешкия град от елови иглици. 

…………………………………………………………………. 

Скитахте дълги години по широкия свят. 

…………………………………………………………………    

Редактирай правописните и пунктуационни грешки в текста. 

 

Какъв е този град, изграден от бял камак. Тихи расцъфнали градини с цвят на  

 

праскови и камени дворци. Прохладни фунтани къпят мраморните статуй. Висока  

 

крепосна стена от гранит с стройни червени бойни кули упасват  най голямото  

 

съкровище което вековете са трупали тук. Два мошни лъва от бронс със жадни очи  

 

стоят пред отворената порта и гледът към равното поле.    

       



1 

 

 

                

  

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

 

ТЕСТ ЗА ПЕТИ КЛАС 

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

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

 

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

 

Китайската Нова година, наречена още Пролетен празник, е най-дългият и най-

важният празник в китайския календар. Ето историята, която обяснява защо и как 

китайците започнали да празнуват Нова година. 

Много отдавна в планините живеело ужасно демонско създание на име Ниан. 

Всяка година, в първия ден от годината, съществото се събуждало и се спускало върху 

селото. То изяждало цялото зърно и добитък. И ако имало някой човек – него също. За 

съжаление децата, останали навън, също изчезвали.  

Селяните живеели в страх от този звяр и се прибирали в къщите си тази нощ, за да 

защитят семействата си.  

На една Нова година обаче, когато всички къщи били залостени, в селото 

пристигнал някакъв възрастен мъж. Една жена го прибрала в дома си и го нагостила. От 

благодарност за направеното добро той се обърнал към селяните и попитал: „Защо се 

страхувате от това създание? Вие сте много, а то е само едно. Със сигурност не може да 

погълне всички ви”. Но селяните останали скептични и се заключили в домовете си.  

Същата нощ Ниан не дошъл в селото, защото старецът го гонил до зори и 

създанието се върнало в пещерата си гладно. Това продължило няколко нощи, докато 

старецът казал:  

- Не мога да ви защитавам завинаги.  

Оказало се, че е бог и трябвало да се върне към задълженията си другаде. Селяните 

били ужасени, че щом старецът си тръгне, Ниан отново ще се върне при тях.  

Старецът им рекъл: „Звярът лесно може да бъде сплашен. Той не обича червения 

цвят. Той се страхува от силни звуци и странни същества, барабани, музика и фойерверки, 

от шума на горящ бамбук. И за да защитите децата си, дайте им маски за лице и фенери, за 

да ги предпазите.“  

Селяните направили това, което старецът заповядал. Когато в полунощ чудовището 

с тяло на бик и глава на лъв нахлуло в селото, се уплашило и побягнало. Ниан не се 

върнал отново никога повече за радост на селяните.  

На китайски думата за Нова година е Гуо Ниан. Буквално преведеното означава „да 

се премине Ниан“ или „да се преодолее Ниан“. Точно това направили селяните.  

 
       От Интернет 
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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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1. Коя е темата на текста? 

A) появата на стареца в селото; 

Б) защо и как китайците започнали да празнуват Нова година; 

В) страхът на селяните от Ниан; 

Г) страхът на Ниан от червения цвят. 

 

2. Текстът на разказаната история е: 

A) легенда 

Б) мит 

В) предание 

Г) приказка 

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

A) Китайската Нова година се нарича още Пролетен празник. 

Б) Гуо Ниан буквално преведеното означава „да се премине Ниан“. 

В) Чудовището Ниан е с тяло на глиган и глава на лъв  

Г) Селяните живеят в страх от чудовището. 

 

4. Кое твърдение е вярно според текста? 

A) Ниан със сигурност  може да погълне всичките хора. 

Б) Ниан се страхува от странни същества, барабани, музика и фойерверки. 

В) Старецът обещава на хората да ги пази завинаги от чудовището. 

Г) Селяните се успокояват, че има кой да ги пази от Ниан. 

 

5. Коя от двойките се различава от останалите? 

A) Нова година – Пролетен празник 

Б) „да се премине Ниан" -- " да се преодолее Ниан" 

В) Гуо Ниан – Пролетен празник 

Г) за съжаление – за радост 

 

6. Коя от посочените думи или словосъчетание НЕ е антоним на демонско 

създание? 

A) чудовище 

Б) божествено създание 

В) ангелско създание 

Г) Бог 

 

7. Коя е излишната подтема в текста? 

A) Китайската Нова година 

Б) Демонското създание Ниан 

В) Уморените хора се прибират у дома 

Г) Страховете на Ниан 

 

8. В кой ред има израз, употребен в преносен смисъл? 

A) Селяните направили това, което старецът заповядал. 

Б) В селото пристигнал някакъв възрастен мъж. 

В) Пролетен празник е най-дългият китайски празник.  

Г) Звярът лесно може да бъде сплашен. 
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9. С коя дума може да се замени „нагостила“, без да се променя смисълът на 

изречението: „Една жена го прибрала в дома си и го нагостила.“? 

A) упоила 

Б) нахранила 

В) успокоила 

Г) приютила 

 

10. Открийте и запишете изречението от втория абзац, което се състои от подлог, 

сказуемо, съгласувано определение и две преки допълнения. 
……………………………………………………………………………………………. 

 

11.  Запишете сложната дума от изречението: „В Китай пролетното почистване 

започва преди новогодишните празници“, и определете изграждащите я 

корени. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

12. В кой ред морфемният състав на думата отговоря на схемата по-долу? 
 

 

А) приготвените 

Б) майсторските 

В) тържествената 

Г) обозначават 

 

13. Поправете допуснатите правописни, пунктуационни и граматически грешки в 

текста, както и грешките при членуване на думите. 

Най популярните слатки на празника са кокосови пудинги и мандарини. За него 

месните жители подготвят за гостите си голями червени и черни кутии с осем оделения, 

който се запълват с сушени кокосови старготини, захар със семена или корени от лотос 

семена от пъпеш, кръгли парченца шоколад, овити с фолио под формата на златни монети. 

Това е така поради фактът, че китайците обичат да предават символичен смисал.  

Прочетете текста и отговорете на въпроси 14. и 15. 

В селата още през декември започва подготвителната работа за Пролетния празник. 

Хората почистват домовете си, перат дрехи, което означава изхвърляне на старото и 

посрещане на новото. 

И в Северен, и в Южен Китай в навечерието на Нова година всички членове на 

семейството трябва да се съберат заедно около трапезата. В Южен Китай на нея 

обикновено има десетина ястия, а сред тях задължително трябва да присъстват тофу и 

риба, защото произнасянето им е едно и също с йероглифите "богатство". В Северен 

Китай пелмените заемат централно място на новогодишната трапеза. Всички членове на 

семейството заедно приготвят пелмените. После ги ядат с оцет и различни подправки. 

 

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

А. маса с подредено ядене, обикновено богато – ………………………….. 

Б. съпружеска двойка и живеещите с нея роднини (деца, родители, братя  

и сестри) – …………………… 
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15. Открийте в текста изучените местоимения. Определете вида им и 

граматическите им признаци. 

…………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

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

 

16. Като прочетете следващата информация, отговорете за коя празнична трапеза 

се отнася: 

зроа– печено парченце агнешко с кост, символизиращо пасхалното 

жертвоприношение; 

бейца – печено яйце, изразяващо скръбта от разрушения храм в Йерусалим; 

марор – горчиви треви (обикновено се използват пресен хрян или зелена салата), 

които символизират горчилката от робството; 

харосет – настъргани ябълки, орехи, канела и вино, които напомнят за глината, от 

която робите в Египет изработвали тухлите за строежите 

карпас – магданоз, целина или зелена салата, символ на оскъдната храна в Египет. 

Зелинията се потапя в съд със солена вода (сълзите на робите); 

специално украсена чаша за пророк Елиях (Илия). 

 

А) Гергьовден 

Б) Пасха/ Песах 

В) Курбан байрам 

Г) Великден 

 

Прочетете текста и отговорете на въпрос 17. 

Определеното за курбан агне се окичва с венец от цветя и билки, набрани 

сутринта на празника и завързани с червен конец, за да прогонва злите и нечисти 

сили. Животното се коли при огнището вкъщи, в кошарата или до източната стена 

на къщата. С кръвта му майките правят кръстен знак по челата и бузите на децата, 

за да бъдат здрави. Бележи се и прагът на вратата, за да се отпъдят магиите и 

болестите от дома. Агнето винаги се пече цяло, а след празника костите му се 

заравят в мравуняк „да се въдят овцете като мравки” или се хвърлят в реката „да 

тече млякото като вода”. По стара традиция кожата на агнето трябва да се дари на 

църковното настоятелство. 

 

17. Ритуалите, представени в текста се отнасят за: 

A) Великден 

Б) Гергьовден  

В) Курбан байрам 

Г) Коледа 

 

18. Попълнете празните места в текста: 

Класическите угощения включват задължително приготвянето на цяла риба. 

Независимо дали ще е задушена в тъмен ………. (А) сос или изпържена – голяма 

част от нея дори остава недокосната на самата новогодишна вечеря, запазват я за 

първия ден от новата година, за да има …….… (Б) за цялата година. Всъщност на 

китайски думите „риба” и „излишък” звучат напълно идентично. Употребата на 

…….… (В) е типична за менюто на Китайската Нова година – кулинарното 

разнообразие включва мандарини, които звучат точно като „късмет, щастие”, 
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маруля – като „все по-голям късмет”, и прочутото вегетарианско ястие 

„лакомството на Буда”, сред ………. (Г) на което има един вид водорасли, чието 

име звучи точно като "благополучие”. 

 

A) чеснов, соев, млечен 

Б) охолство, спокойствие, радост 

В) синоними, антоними, омоними 

Г) частите, съставките, елементите 

 

19. Запишете три основни храни, присъстващи на великденската трапеза, 

обяснете значението им. 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

20.  Напишете съчинение на тема: „Ако имах собствен дракон…“ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ШЕСТИ КЛАС 

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

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

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

Завесата полека и набръчкана се издигна. Играта се почна. 

Владиков, който играеше ролята на стареца, излезе най-напред. Не първи път беше 

участвувал в подобни любителски представления. Само произношението му беше се 

досущ изменило. Той говореше лошо, с носа, защото вървите на лъжливата брада му не 

позволяваха да си отваря свободно устата. Особено се затрудни, когато в следующето 

действие трябваше да обядва в гората. Голямо впечатление произведе Хаджият в своята 

старовремска шубъра и с начерненото си лице. Няколко жени си закриха очите, а 

момичето на г. Дочковича се притисна до баща си и прошепна: „Страх ме е.“ Но страшна 

буря от ръкопляскания стана в театъра, когато магарето зарева. Това беше истинско 

тържество за Хаджият. (Той ревеше зад кулисите.) Бръчков, т.е. Станка, не беше ни на 

небето, ни на земята; той се беше смутил в това първо излазяне пред публиката и забравил 

ролята си. По щастие, нямаше много да говори и се задоволи да стои само като истукан, 

ням, вкаменен, треперящ. Бабата, сиреч Мравката, също забрави ролята си, но 

прихождането на татарите я спаси от страшното положение. Тя падна мъртва, преди даже 

да замахнат да я съсечат. При всичко това зрителите с възторг ръкоплещеха и тропаха с 

крака. Всичките бяха доволни. Най-голямото впечатление произведе Македонски. 

Появлението му се посрещна с нови ръкопляскания. Сцените се меняваха бързо. 

Чудноватите костюми се мяркаха и изгубваха. Интересът на публиката се уголемяваше. В 

сцената отдавна беше се въдворила бъркотия и актьорите говореха вече от себе си и 

каквото им хрумнеше. Но боят, който настана, заличи всичко. Захванаха се гърмения. 

Татари и българи се биеха. Македонски, лют, рошав, кръвожаден, тичаше по сцената и 

изпразняше с една страшна бързина пушките, пищовите си, револверите си; същото 

правеха и другите. Гърмежите и виковете напълниха сцената, залата и улицата. Димът от 

пупала се разпространи по целия театър и задави с една сярна миризма зрителите. Много 

от по-първите госпожи си запушиха с кърпа устата, някои избягаха побледнели. 

Момичето на г. Дочковича ревеше с глас. Самата сцена не беше друго освен един гъст 

облак от дим. Полицейски жандари се втурнаха в театъра, уплашени от тоя адски гръм. Но 

нямаше възможност да се прекрати боят. Македонски, като бесен, пъхтеше, хвърляше се в 

разни ъгли на сцената, нишеше се, хващаше пусия, изскачваше, викаше, гърмеше. 

Хайдушкият инстинкт оживя в него. Той забрави, че е в театър. Той беше в Стара планина 

с другарите си. Той стъпка няколко души, между които Мравката, излязъл пак на сцената, 

не се знае защо. Сам Странджата заряза бързо бюфетя си, дойде насред залата и възхитен, 

пребледнял, разтреперан, вторачено и завистливо гледаше в битката. В най-голямата 

смутня той не можа да се удържи и високо извика: 

— Дръж се, Македонски! 

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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Но никой го не чу. Зрителите бяха заглушени от трясък, заслепени от пушека. 

Ръкоплясканията бяха неистови и бесни… 

Когато арсеналът се изпразни, битката се свърши. Последното действие се свърши 

миролюбиво, за голямо отчаяние на Македонски, който се беше настървил за кръв. 

Публиката изпрати последния си гръм от ръкопляскания, като извика три пъти актьорите, 

и шумно се измъкна из вратата. 
       Из „Немили-недраги“ от Иван Вазов 

1. Кое заглавие е най-подходящо за текста? 

A) Представлението 

Б) Възрожденски театър 

В) Сражението 

Г) Боят между татари и българи 

 

2. От коя сфера на общуването е текстът? 

A) научна 

Б) битова 

В) естетическа/художествена 

Г) публицистична 

 

3. Словосъчетанието „буря от ръкопляскания“ е:  

A) израз с пряко значение 

Б) израз с преносно значение 

В) спортен термин 

Г) научен термин 

 

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

A) Владиков играе ролята на старец. 

Б) Хаджият реве като магаре пред кулисите. 

В) Бабата, сиреч Мравката, пада мъртва, преди да са я убили. 

Г) Най-голямо впечатление прави Македонски. 

 

5. Кое е вярно за изречението: „Най-голямото впечатление произведе Македонски.“? 

A) състои се от подлог, сказуемо, пряко допълнение, съгласувано определение на 

подлога 

Б) състои се от подлог, сказуемо, непряко допълнение, несъгласувано определение на 

подлога 

В) състои се от подлог, сказуемо, обстоятелствено пояснение за начин, съгласувано 

определение на подлога 

Г) състои се от подлог, сказуемо, пряко допълнение, съгласувано определение на 

допълнението  

 

6. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

A) На сцената отдавна е бъркотия и актьорите вече говорят каквото им хрумне. 

Б) Странджата заряза бързо бюфета си, отива насред залата завистливо гледа битката. 

В) Връзките на изкуствената брада на Бръчков не му позволяват да говори свободно. 

Г) Македонски, лют, рошав, кръвожаден, тича по сцената и изпразва със страшна 

бързина пушките. 

 

7.  Коя двойка се различава от останалите? 

A) Войников - старец 

Б) Мравката - баба 
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В) Странджата - бюфетчия 

Г) Бръчков - Станка 

 

8. Извадете подчертаните в текста глаголни форми определете в какво глаголно 

време е всяка от тях. 

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

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

 

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

изречението „Появлението му се посрещна с нови ръкопляскания.“?  

A) проявлението 

Б) провидението 

В) провинението 

Г) появяването  

 

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

A) три прости изречения 

Б) три сложни изречения 

В) едно просто изречение и две сложни изречения 

Г) две прости изречения и едно сложно изречение 

 

11.  Извадете и запишете думата от изречението, в която е настъпила звукова 

промяна, запишете коя е промяната, и обяснете причините за това: „От двете 

страни на сцената бяха оставени тесни проходи.“? 

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

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

 

12. С кое словосъчетание може да се продължи изречението: „Посред постоянните 

борби за съществувание в чуждото общество душата на българина беше гладна за 

някакво ново и освежително вълнение, ето защо в него време театралните 

представления, които се даваха от българите в румънските градове, …“ 

A) бяха истински събития  

Б) бяха истински сензации 

В) бяха истински атракции 

Г) бяха истински революции 

 

13. Поправете допуснатите правописни и пунктуационни грешки в текста. 

 

Тоя сбор от смъртоностни оръжия, пренадлежеше на същите актьори, който горяха 

от жажда да гръмнат въз неприятел. Трябва да забележим, че Македонски беше 

натъпкъл много силно пушката, за да гарми много. Той особенно разчиташе на това. 

Сам той беше вече в пълно хайдушко облекло: на кръстът му беше препасана 

знаменитата сабя, с която беше посякъл турчина и кадъната (както казваше 

преданието); на главата шапка с левски знак, на гърба му арнаутско червено наметало, 

на пояса четири паласки два ножа и два пищова; бялите шопски гащи, цървулите, 

увиснала на кълката кесия и огниво, всичко извехтяло и износено, довършваха накита 

на пантата.  
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14. Прочетете текста и поставете правилната дума на мястото на многоточията в 

текста: 

Хаджият, който имаше ……… (А) на татарин, беше намерил не знам отде една 

стара шубъра, каквато са носили влашките чокои в миналия век, която, препасана с 

един бял плат, беше нахлузил въз челото си, прилежно ……… (Б) със сажди, както и 

останалата част от лицето, а между горната устна и носа беше прилепил едни огромни 

черни мустаци. Всичкият тоя накит му даваше вид на едно историческо …….. (В). 

Мравката беше станал бабичка и беше си наврял под дрехата на гърба една 

възглавничка, за да придаде още повече трагичност на ролята си. Не ще дума, че сам 

Владиков беше си пуснал една дълга бяла брада с кози влакна, която поддържаха две 

върви, вързани навръх главата му; но понеже тя още отсега се изместяше и му 

запушваше неприятно ………. (Г), той й върза долния край с конец, който се пък 

завързваше около врата му.  

A) неволята, ролята, маската 

Б) боядисано, изцапано, намацано 

В) страшилище, чудовище, същество 

Г) устата, очите, носа 

 

15. Запишете причастията от текста и определете вида им.  

Бръчков беше Станка, червосана и белосана. Другите лица също се бяха 

предрешили и натруфили с всевъзможни дрипи, защото си мислеха, че колкото по-

грозни и по-съдрани бъдат драматическите личности, толкова повече интерес 

възбуждат. Затова бяха имали грижа да намерят и се заемат все с вехтари. Па освен 

това силни икономически съображения, притискащи ги както при нагласяването на 

костюмите, тъй и при наемането театралната зала и декорирането на сцената, която, 

знае вече читателят, се отличаваше със съвършена спартанска скромност. По същите 

съображения беше избрана и драмата. На конец, понеже в драмата ще да реве магарето, 

то изпълнението на тая обязаност се възложи на Хаджият, който имаше изпитан глас. 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

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

16. Заменете подчертаната дума с причастна форма в изречението: „Най-високо се 

издигаше гласът на един българин, който седеше с челядта си на най-предния стол.“, 

без да се променя смисълът му. 

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

 

17. Запишете литературния похват, който означава: разкриване на нравствените 

качества на герой чрез проследяване на постъпките и поведението му в отделни 

сюжетни моменти и отношението на героя към останалите персонажи. 

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

18. Развитие на действията и събитията, които изграждат основата на епическа 

творба, се нарича 

A) композиция 

Б) кулминация 

В) завръзка 

Г) сюжет 
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19. Прочетете стихотворението „Магията театър“ от Валентин Йорданов и посочете 

вида на изразните средства в подчертаните изрази, като свържете буква със 

съответна цифра. 

А) хилядите блеснали очи   1. метафора 

Б) покъртителни сълзи                2. сравнение 

В) актьорите докосваха сърцата              3. епитет 

Г) като рана      4. хипербола 

 

МАГИЯТА ТЕАТЪР 

 

Прожекторният лъч на тишината 

в залата болезнено се впи. 

От сцената полъхна нежен вятър. 

Завесата – магията разкри 

и чудото започна да се случва 

пред хилядите блеснали очи. 

Дори смъртта, която бе наужким, 

повика покъртителни сълзи. 

Дочуваше се хлипане, ридане... 

Актьорите докосваха сърцата. 

Вълшебствата, от него, като рана 

бележеше във всеки светлината. 

Времето бе сякаш отлетяло 

от залата, потънала в безвремие. 

Финалът бе житейското начало 

на ново философско обобщение. 

Аплаузите пареха ръцете, 

а огънят, жарава бе в душата. 

Едно обикновено представление 

разкриваше магията ТЕАТЪР... 

 
Валентин Йорданов  

 

20. Напишете съчинение на тема „Магията на театъра“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА СЕДМИ КЛАС 

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

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

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

Паметникът на Свободата е символ на признателността на българския народ към 

подвига на руските воини и българските опълченци. Издигнат е на връх Шипка, където 

през август 1877 година, по време на Руско-турската война /1877 – 1878/, се разгръщат 

драматичните събития от Шипченската епопея.  

Идеята за построяването на паметника е предложена по време на Учредителното 

народно събрание на 13 април 1879 година от народните представители Петко Каравелов, 

Петър Берон и Петко Р. Славейков. Народният поет Петко Славейков излиза с 

предложение в строителството на паметника да участва целият български народ, защото 

„… този паметник ще послужи в бъдеще като пътеводна звезда за нашето съединение, той 

ще привлича хората и ще събира в едно погледите на българите от всички краища на 

България“. Въпросът за строителството на паметника е поставен и на конгреса на 

Дружеството на борците опълченци през 1920 г. Конгресът взема решение паметникът да 

бъде построен в чест на 50-годишнината на Шипченските събития. Проведени са два 

анонимни конкурса. Много висока оценка получава съвместният проект на скулптора 

Александър Андреев и архитекта Атанас Донков. Създаден е комитет по строителството 

на паметника на връх Шипка, а в състава му влизат и ветерани опълченци, и 

представители на различни обществени организации. 

Паметникът на връх Шипка е всенародно дело. Комитетът организира всенародно 

движение за събиране на средства. Провеждат се вечеринки, разпространяват се картички 

с изображението на проекта. В начинанието се включва целият признателен български 

народ. 

Строителството започва през август 1926 година и продължава около пет години. 

Тържественото полагане на основния камък се извършва по време на честването на 45-тата 

годишнина от героичната защита на Шипка. По предварителния план паметникът е 

трябвало да бъде издигнат на Орлово гнездо, на мястото на най-тежките и най-жестоките 

боеве за Шипченския проход, но за да бъдат запазени скалите на Орлово гнездо като 

историческа светиня, за строителството е избрана съседната височина – връх Шипка, 

тогава Свети Никола. Връх Шипка се издига над прохода и се вижда отдалече от всички 

страни. Строителството се ръководи от група архитекти с ръководител Атанас Донков. 

Работата била изключително трудна заради тежките природни условия, оскъдната техника 

и лошите пътища. Строителството е завършено през 1930 година. 

Официалното откриване на Паметника на Свободата става на 26 август 1934 година. 

Хиляди хора се стичат на откриването от всички краища на България. Тук пристигат и 

ветераните опълченци, специално поканени за тържеството. Проведен е преглед на 

войнските части, на випускниците на военните училища са присвоени офицерски звания. 
От Интернет 

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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1. Кое е най-подходящото заглавие за текста? 

А) Официалното откриване на паметника на Свободата на връх Шипка 

Б) Строителството на паметника на Свободата на връх Шипка 

В) Паметникът на Свободата на връх Шипка 

Г) Идея за построяването на паметника на Свободата на връх Шипка  

 

2. Коя подтема не присъства в текста? 

А) Идеята за построяване на паметника. 

Б) Руско-турската война (1877 – 1878 г.) 

В) Паметникът на Шипка – всенародно дело. 

Г) Откриване на паметника на Свободата. 

 

3. Кое е основното глаголно време в текста? 

А) минало свършено време 

Б) минало несвършено време 

В) минало неопределено 

Г) сегашно време  

 

4. Стилът на текста е: 

А) научнопопулярен  

Б) художествен 

В) научен 

Г) официално-делови 

 

5. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Решено е паметникът да бъде построен в чест на 45-годишнината на Шипченските 

събития. 

Б) Създаден е комитет по строителството на паметника на връх Шипка. 

В) Тържественото полагане на основния камък се извършва по време на честването на 50-

тата годишнина от героичната защита на Шипка. 

Г) Официалното откриване на Паметника на Свободата става на 11 август 1934 година. 

 

6. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?  

А) Комитетът организира всенародно движение за събиране на средства. 

Б) ) Идеята за построяването на паметника е предложена по време на Учредителното 

народно събрание. 

В) Народният поет Пенчо Славейков излиза с предложение в строителството на паметника 

да участва целият български народ. 

Г) По предварителния план паметникът е трябвало да бъде издигнат на Орлово гнездо. 

 

7. С коя дума от посочените може да се замени подчертаната в текста полагане, без да 

се промени смисълът на изречението? 

А търкаляне 

Б) сваляне 

В) издигане 

Г) поставяне 

 

8. Определете как протичат действията в подчертаното изречение във втория абзац 

на текста.  
А) едновременно  

Б) последователно  

В) противоположно  

Г) паралелно 
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9. Четвъртият абзац на текста се състои от: 

А) пет прости изречения и две сложни изречения 

Б) четири прости изречения и три сложни изречения  

В) четири прости изречения, две сложни съчинени изречения и едно сложно съставно 

изречение 

Г) три прости изречения, две сложни съчинени изречения и две сложни съставни 

изречения 

 

10. Запишете сказуемото от изречението „По предварителния план паметникът е 

трябвало да бъде издигнат на Орлово гнездо.“ и определете наклонението и вида му. 

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

 

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

Паметникът на Свободата – Паметникът на връх Шипк ? 

А) комитет по строителството – всенародно дело 

Б) строителство на паметник – основен камък 

В) връх Св. Никола – връх Шипка 

Г) Шипченска епопея – „Епопея на забравените“ 

 

Прочетете текста и отговорете на въпроси 12. и 13. 

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

празно място в текста. 

Паметникът на Свободата е открит тържествено през 1934 г. Той представлява 

голяма кула от доломит с форма на пресечена …….. (А), с височина 31,5м. Над входа на 

кулата стои огромен бронзов …….. (Б) с дължина 8 м и височина 4 м, а на другите страни 

на кулата са изписани местата на големите сражения – Шипка, Стара Загора, Шейново. 

Женска фигура олицетворява победата над турските войски. На приземния етаж на 

паметника стои голям мраморен ……… (В), в който се пазят част от костите на 

руските войни и българските опълченци. Над него има още 4 етажа, на които са 

разположени някои копия на български бойни знамена и други ………. (Г). На върха на 

кулата се открива прекрасна панорама на върха Шипка и околността. 

А) кулата, сферата, пирамидата 

Б) воин, лъв, топ 

В) саркофаг, блок, паметник 

Г) неща, реликви, пушки 

 

13. Видът на подчертаното изречение в текста е:  

А) сложно съчинено съединително 

Б) сложно съставно 

В) просто с обособено определение 

Г) сложно съчинено разделително 

 

14. Поставете запетаите в текста. 

В горната част на паметника на северната стена с метални букви е изписано: 

„На борците за свободата“ а на останалите стени е написано: „Шипка“„Шейново“ и 

„Стара Загора“ – тези имена напомнят за местата на сраженията в които 

българските опълченци заедно с руските воини са влизали в решителен бой с врага.  

Свещен е и надписът в костницата на паметника, врязал се в небето като 

продължение на планинския връх: „Българино склони чело пред туй свято място, заветен 

паметник на вечната дружба между българи и руси увенчали с кръвта си нашата 

свобода!“.   

https://bg.wikipedia.org/wiki/1934
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
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15. Поправите граматичните и правописните грешки в текста. 

През 1956 година паметника е частично преостроен. Долните два етажа са 

саединени с кръгли отвори. Мраморният саркофаг върху фигурите на четирите лъва 

символизира братската могила на загиналите герои. Под саркофагът са положени 

тлените останки на руските войни и българските Опълченци. Във централната ниша в 

почетно мълчание пред паметта на загиналите на вечна стража са застанали 

скулптурни фигури на руски войник и български опълченец. На втория етаж е поставена 

скулптурна фигура „Победа“. 

Посещението на туристите в мемориялния комплекс започва с изкачването на 

каменното стълбище от близо 1000 стъпала, което води към Паметника на Свободата. 

Стълбището е направено през 1957 г. в навечерието на честването на 80-тата 

годишнина на Шипченската епопея. 

 

16. Коя опозиция не присъства в одата „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов? 

А) материя – дух  

Б) позор – слава  

В) ляво – дясно  

Г) горе – долу  

 

17. Кое НЕ присъства в одата „Опълченците на Шипка“? 

А) мото, което възхвалява героизма на българските опълченци;  

Б) увод, съдържащ теза; 

В) изложение, включващо разсъждения и доказателства; 

Г) заключение – обобщаващ извод, който утвърждава тезата 

 

18. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Метонимията „канари“ в израза „Вълните 

намират канари тогаз” от Вазовата творба „Опълченците на Шипка“ може да се 

възприеме като: 

А) масов героизъм на защитниците на върха 

Б) възпяване на подвига на българските опълченци и руските воини 

В) монолитното сливане в една общност, противопоставяща се на позорното робство 

Г) въпреки невъзможността да се удържи победа, опълченците не падат духом 

 

Прочетете откъса от Вазовото стихотворение „БУНТЪТ“ и отговорете на 

въпросите, свързани с него (19. и 20.). 

БУНТЪТ 

(В памет на погиналите за свободата) 
 

Загинахте отрано, о, мили братя мои, 

под ударите злобни на нашата съдба; 

но вий умряхте честно, умряхте кат герои 

за вяра , за свобода в неравната борба. 

Надежди, пролет, младост - вий нищо не щадихте, 

принесохте се жъртва за милия си род, 

с кръвта си благородна земята оросихте, 

която бе росена със сълзи и със пот. 
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О, дни за памет вечна! О, страшно потресенье! 

Кога помисли робът, убит, отчаян, клет, 

че веч часа ударя за бунт, за отмъщенье, 

и страх, възторг, надежди изпълниха навред! 

Кога на бой свещен повикахте народа, 

народа с кръст натварен, в вериги окован 

и кат дигнахте лъва и викахте: "Свобода!" - 

сблъскахте се геройски при стария Балкан! 

Каква бе тази ярост и тоз ентусиазъм! 

След туй мълчанье глухо, такъва бурен глас! 

Тиранът потрепера от ужас неизказан, 

като злодей дочакал предсмъртния си час! 

Смая се цял свят, чу се: "България въстава!" 

Гори, поля екнаха, зафана страшен бой: 

Раковски се пробуди във гроба си тогава 

и лют хаджи Димитър потърси меча свой! 

 

19. Свържете подчертаните изрази със съответните художествени средства. 

А) братя мои    1. метафоричен епитет в инверсия 

Б) кръвта … благородна   2. реторично възклицание 

В) О, дни за памет вечна!   3. хипербола/преувеличение 

Г) Смая се цял свят    4. инверсия 

 

20. Напишете есе на тема: „Бунтът в моя живот!“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

  27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ОСМИ КЛАС 

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

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

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

 

Джон Атанасов (4.10.1903, Хамилтън, САЩ – 15.06.1995, Фредерик, САЩ) е 

американски физик, математик и електроинженер от български произход, изобретател 

на първия електронен цифров компютър. От 1966 до 1973 г. води съдебна битка за 

първооткривателството на компютъра с американците Джон Мокли и Джон Просър 

Екърт-младши. Изписани са стотици страници със свидетелски показания по 

техническата страна на спора, разпитани са много експерти. На 19 октомври 1973 г. 

Федералният съд излиза с решение, че Мокли и Екърт са заимствали основните 

принципи на изобретението от Джон Атанасов. Цял живот той се гордее с родината на 

своя баща и след пенсионирането си два пъти я посещава.  

 

1. Кое твърдение е грешно според текста? 

А) Съдебната битка, която Джон Атанасов води, трае седем години. 

Б) Бащата на Джон Атанасов е роден в България.  

В) Джон Атанасов се ражда, живее, работи и умира в САЩ. 

Г) След като се пенсионира, Джон Атанасов веднъж посещава България.  

 

2. Според информацията от текста американците Мокли и Екърт са извършили: 

А) компютърна измама 

Б) просвояване на идеи 

В) кражба на документи 

Г) укриване на информация 

 

3. Извадете сложните думи от текста. 

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

 

4. Обяснете значението на думата експерти. 

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

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

 

 

 

 

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 

 

 

 



2 

 

 

5. Какво е по състав подчертаното изречение в текста? 

А) сложно съчинено 

Б) сложно съставно 

В) сложно смесено 

Г) просто разширено 

 

6. В текста има още едно изречение от същия вид. Препишете го.  

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

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

 

7. Защо думата Федералният е написана с главна буква и е членувана с пълен 

член? 

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

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

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

 

8. Кое от изброените словосъчетания НЕ е синоним на словосъчетанието съдебна 

битка? 

А) съдебен спор 

Б) съдебно дело 

В) съдебна практика 

Г) съдебна схватка 

 

9. Какво е основното глаголно време в текста? 

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

 

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

пунктуационни грешки.  

 

При Джон Атанасов всичко започва с една савсем прагматична цел: как да помогне 

на студентите си да се справят с линеините и алгебричните оравнения. Най-напред му 

хрумва идеята, че решаването им трябва да се афтоматизира. После, след няколко 

месеци изчисления и безплодни усилия една нощ през зимата на 1937 г. се качва на 

колата си и поема както се казва, накъдето му видят очите. След няколко часа бясно 

каране, спира в едно край пътно заведение в Илинойс и започва трескаво да записва 

върху една салфедка идеята.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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11. Трагизмът на кой герой от античната литература се дължи на непреодолимото 

противоречие между държавните и моралните закони? 

А) Едип 

Б) Креон 

В) Ахил 

Г) Хектор 

 

12. Коя е жената в стиховете на Хезиод от епическата поема “Дела и дни”? 

По-преди в своя живот племената на земните хора 

нито мъчителен труд, ни нещастие бяха познали, 

нито пък болести зли, що донасят смъртта на човека, 

тъй като бързо стареят в нещастия смъртните хора. 

Да, но със свойте ръце от гърнето жената отмести 

тежък капак и сред хората пусна ужасните мъки.  

 

А) Артемида 

Б) Пандора 

В) Персефона 

Г) Деметра 

 

13. Позовавайки се на знанията си за старогръцката митология, обяснете 

значенията на изразите: 

А) ахилесова пета  

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

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

Б) нишката на Ариадна 

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

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

 

14. Допишете твърденията: 

А) В Омировата поема “Илиада” ахейци, аргивци и данайци са названия 

на .................................. 

Б) Калхас и Касандра са ............................................................................... 

 

15. Кой герой на “Илиада” е, от една страна, авторитетен, уважаван, смел, готов да 

брани достойнството и ранга си, а от друга – себичен, незачитащ другите, алчен, 

груб, брутален, склонен да нарушава правила?  

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

 

16. Стиховете на кой древногръцки поет възпяват любовта, виното и веселието? 

А) Архилох 

Б) Анакреон 

В) Семонид 

Г) Мимнерм 
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17. Попълнете пропуснатите имена в резюмето на финала на трагедията “Едип цар” 

на Софокъл. 

Домашният вестител излиза от двореца и описва самоубийството на ...................... 

и самоослепяването на .......................... Появява се ослепеният ................................. и 

заедно с хора оплаква съдбата си. Той ще напусне .........................., а новият цар ще 

бъде ........................... Хорът завършва пиесата с думите, че никой не може да се нарече 

щастлив, докато не е завършил живота си.  

 

18. Като имате предвид сюжета на трагедията “Едип цар”, посочете аргументи за 

финалното твърдение на хора. 

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

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

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

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

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

 

19. В кой ред има излишно понятие? 

А) ямб, хорей, дактил 

Б) епос, лирика, драма 

В) трагедия, комедия, елегия 

Г) пролог, парод, епизод 

 

20. Прочетете стихотворението “Благовещение” на Гунар Рейс – Андерсен и 

посочете изразните средства (фигури и тропи). Дайте примери. 

 

Упоен от летните багри и цветове, 

на всеотдайност думи прошепнах 

и на вятъра на невидимите криле 

ги положих, в твоя сън да ги донесе. 

 

Люшна вятърът тънката ябълка, 

в твоя прозорец надникнала, 

моите думи там ще разцъфнат 

като пъпки на ябълка розова.  

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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21. В една от своите “Лекции по антична култура” Огнян Радев казва, че в Древна 

Гърция “образователно-възпитателният процес е непрекъснат – от раждане до смърт, и 

на дело задължение на всеки – от простия земеделец от Атина до чужденеца философ”. 

Като имате предвид думите на именития учител, напишете есе на тема:  

Образованието – път и дълг човешки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ДЕВЕТИ КЛАС 

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

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

 

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

 

Боян Райнов /1921, София – 2005, Париж/ е прочут европейски скулптор и художник, 

живял и творил над 40 години във Франция. Баща му е един от най-големите български 

интелектуалци на ХХ век – писателят, философът, художникът, полиглотът, теоретикът 

на изкуството акад. Николай Райнов, оставил уникално творчество от 90 книги. 

По-малкият му брат е писателят и професорът по естетика Богомил Райнов. Скулптурни 

композиции от Боян Райнов красят три площада в Париж. По случай 60-годишния му 

юбилей, през 1982-ра, във Франция е издадена пощенска марка с творбата му 

“Семейството”, а през 1979 г. Америка го избира за “Мъж на годината”.  

 

1. Кое твърдение е вярно за текста? 

А) Накратко поднася биографични факти и синтезирано характеризира личности. 

Б) Увлекателно разказва за събития от живота на Николай Райнов и неговите синове. 

В) Задълбочено, но пристрастно коментира творческата дейност на Боян Райнов.  

Г) Хронологично изброява най-важните дати и събития от живота на Боян Райнов.  

 

2. Кое твърдение е грешно според текста? 

А) Двамата синове на Николай Райнов наследавят някои от талантите му – единият е 

художник, а другият – писател. 

Б) Боян Райнов умира на 84-годишна възраст в Париж. 

В) Америка избира Боян Райнов за “Мъж на годината” по случай 60-годишния юбилей 

на художника. 

Г) Скултури на Боян Райнов са поставени на открито във френската столица.  

 

3. Коя особеност на текста НЕ е пряко свързана с информативната му функция? 

А) засилената употреба на числителни 

Б) честото споменаване на собствени имена 

В) назоваването на творчески и професионални занимания 

Г) наличието на думи от чужд произход 

 

 

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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4. Обяснете значението на думата полиглот, употребена в текста.  

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

 

5. Какво означава глаголът красят, употребен в подчертаното изречение. 

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

 

6. Коя част на изречението липсва в подчертаното изречение? 

А) съгласувано определение 

Б) несъгласувано определение 

В) пряко допълнение 

Г) обстоятелствено пояснение за време 

 

7. Какво е по състав последното изречение в текста? 

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

 

8. Посочете синоним на думата прочут, употребена в първото изречение на текста. 

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

 

9. От първото изречение на текста извадете нееднородните определения. 

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

 

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

пункуационни грешки.  

Сега вече можем да кажем, че след цели шест десетилетия големия творец най-сетне 

се е завърнал в родината си, която никога незабравя и цял живот мечтае да направи 

изложба в нея. 

В едно от последните си интервюта през 2004 г. скулптурът казва: Аз си спомням 

всичко от България и мога ли да забравя българският език, когато моят баща е голям 

български писател. Моя дух за винаги ще остане в София, а родните планини винаги ще 

бъдат моята природа. За това моята мечта е да покажа саздаденото от мен у дома в моя 

роден град.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Кое твърдение е грешно за романа “Пътешествията на Гъливер” от Джонатан 

Суифт? 

А) Представлява пародия на романа на Даниел Дефо “Робинзон Крузо”. 

Б) Смесва реалистични и фантастични елементи. 

В) Разделен е на четири композиционни части. 

Г) Повествованието се води от името на различни разказвачи.   
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12. Кое от изброените определения НЕ е подходящо за “Дон Жуан” на Байрон? 

А) безпрецедентен опит за жанров синтез 

Б) сатирично изобЛичение на тиранията 

В) възторжен химн на свободата 

Г) моралистично поучение към младите 

 

13. Коя характеристика на Байроновия “Дон Жуан” го сближава с последвалите 

творби на Стендал и Балзак? 

А) Притежава особености, характерни за пародията. 

Б) Проследява житейския път на героя от детството до зрелостта. 

В) Разкрива разрушителното въздействие на обществото върху личността. 

Г) Съчетава особености на лирика и на епос.  

 

14. Коментирайте думите на Татяна от романа “Евгений Онегин”: 

Обичам ви (защо да лъжа?), 

но ме венчаха с друг човек 

и вярна ще съм му навек.  

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

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

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

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

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

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

 

15. Очертайте художественото пространство в романа “Евгений Онегин” и 

обяснете коя негова особеност дава основание композицията му да бъде определяна 

като кръгова. 

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

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

 

16. За литературния герой от коя културна епоха става дума в откъса? 

От тази сивота и теснота на познатото битие той бяга в далечните бленувани 

предели на екзотичното – страните на Юга и Изтока с техните загадъчни култури, 

безбрежните морски простори и необитаемите острови. Бяга сред непокварената от 

човешкото присъствие природа, в безплътните светове на духа, в това число и в 

световете на религията, в миналото, както то се явява в представите му, в 

приказните царства на фолклора. Това са неговите алтернативни пространства, в 

които животът изглежда по пълнокръвен и свободен.  

А) Ренесанс 

Б) Класицизъм 

В) Романтизъм 

Г) Реализъм 

 

17. Кой от изброените писатели НЕ е представител на социалния реализъм? 

А) Стендал 

Б) Мопасан 

В) Гогол 

Г) Лермонтов 
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18. В началото на 30-те години на ХIХ век един френски писател решава да 

пресъздаде в над 130 романа обществения живот, нравите, типичните характери, 

изграждащи облика на френското общество. Кой е писателят и как се нарича 

грандиозният му проект? 

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

 

19. Като имате предвид сюжета на романа “Дядо Горио”, напишете теза на тема: 

Криворазбраната родителска грижа 

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

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

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

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

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

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

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

 

20. Прочетете откъса от стихотворението “Тя иде като нощ красива” на Байрон и 

посочете изразните средства (стилистични фигури и тропи). Дайте примери. 

Тя иде като нощ красива 

със чисти звездни небеса. 

В лика ѝ лъч и мрак разкриват 

най-нежните си чудеса; 

Не като ден лъчи разлива –  

като предутринна роса. 

 

Ако отнемем от лъчите, 

ще се загуби чарът прост, 

който изгрява във очите 

изпод къдрици-абанос, 

където често пъти скрит е 

невинен порив, мил въпрос. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

21. Като имате предвид мисълта на Оскар Уайлд: “Забележително е, че едно добро 

дело винаги поражда друго”, напишете есе на тема: Добрите дела 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ДЕСЕТИ КЛАС 

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

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

 

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

 

Борис Христов (28. 05. 1914, Пловдив – 28. 06. 1993, Рим) е световноизвестен 

оперен певец, който още от дете демонстрира отлични гласови възможности в хора 

на храма “Св. Александър Невски”, а по-късно става солист на хор “Гусла”. 

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет, но през май 1942 г. 

получава стипендия да учи пеене в Милано. Оперният му дебют е на 12 май 1946 г. в 

ролята на Колин от “Бохеми”. Пее в миланската Ла Скала, във Веницианската опера 

Ла Фениче, в операта на Рим, в лондонската Ковънт Гардън, както и в оперните 

театри на Неапол, Флоренция, Барселона, Лисабон, Рио де Жанейро и др. Световна 

слава му носят изпълненията в опери на Верди и на руски композитори. Особено 

място в репертоара му заема ролята на Борис в “Борис Годунов” от Мусоргски.  

През октомври 1976 г. Борис Христов осъществява голямата си мечта – записва в 

храм-паметника “Александър Невски” български и руски песнопения, сред които и 

“Многая лета”.  

През юни 1986 г. приключва кариерата си с концерт в къщата си в Рим, която 

подарява на България за певческа академия.  

 

1. Кое от изброените твърдения е грешно според текста? 

А) Преди да замине за Италия, Борис Христов пее в два български хора. 

Б) Когато получава стипендия, за да учи пеене в Италия, Борис Христов е студент в 

Юридическия факултет на Софийския университет.  

В) В репертоара на Борис Христов има опери на италиански и руски композитори.  

Г) Борис Христов приключва кариерата си на 76-годишна възраст. 

 

2. Посочете сложната дума от първото изречение на текста. 

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

 

3. Обяснете значението на думата дебют, употребена в текста. 

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

 

4. Посочете синоними на глагола демонстрира, употребен в текста. 

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

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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5. Какво е по състав подчертаното изречение в текста? 

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

 

6. Кое е основното глаголно време в текста? 

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

 

7. Като имате предвид информацията от текста, посочете държавите, в които 

пее Борис Христов.  

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

 

8. Кои заглавия на опери са споменати в текста? 

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

 

9. Защо думата храм-паментик е написана полуслято? 

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

 

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

пунктуационни грешки. 

Пловдивчани разказват, че през 1976 г. Борис Христов идва в родния си град с 

часове се разхожда с неколцина познати по улиците и дълго, и тихо стои пред 

родната си къща, обръща се и мълчеливо продължава пътя си... 

Можеш да напуснеш родината си, но не и да избягаш от нея. Където и да отидеш, 

колкото и добре да живееш винаги ще сръвняваш новият дом с онзи, в които си 

живял най напред, с онази малка, но безкрайно красива даржавица България. Ще 

сънуваш прекрасни сънища, но няма да има по прекрасен от този, в който пак ще си 

у дома.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. Наименованието на коя културна епоха трябва да се постави в началото на 

текста, за да се получи вярно твърдение? 

........................... се интересува преди всичко от живота и нравствения свят на 

човека в частното му битие. Ето защо толкова характерен е мотивът за човека, 

който дори попаднал на пустинен остров, ще съумее да съхрани живота си и да 

организира общество.  

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

 

12. За литературния герой от коя културна епоха става дума в откъса? 

От тази сивота и теснота на познатото битие той бяга в далечните 

бленувани предели на екзотичното – страните на Юга и Изтока с техните 
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загадъчни култури, безбрежните морски простори и необитаемите острови. Бяга 

сред непокварената от човешкото присъствие природа, в безплътните светове на 

духа, в това число и в световете на религията, в миналото, както то се явява в 

представите му, в приказните царства на фолклора. Това са неговите 

алтернативни пространства, в които животът изглежда по пълнокръвен и 

свободен.  

 

А) Ренесанс 

Б) Класицизъм 

В) Романтизъм 

Г) Реализъм 

 

13. Защо Робинзон Крузо чете Библията? 

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

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

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

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

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

 

14. Напишете теза на тема: Четене и самота 

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

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

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

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

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

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

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

 

15. Кое връща граф Монте Кристо към живота? 

А) любовта на Хаиде 

Б) Разорението на Данглар 

В) Полудяването на Вилфор 

Г) Разкаянието на Мерцедес 

 

16. Защо граф Монте Кристо е типичен романтически герой? 

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

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

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

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

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

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

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

 

17. Кой от изброените писатели НЕ е представител на социалния реализъм? 

А) Стендал 

Б) Мопасан 

В) Гогол 

Г) Лермонтов 
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18. В началото на 30-те години на ХIХ век един френски писател решава да 

пресъздаде в над 130 романа обществения живот, нравите, типичните характери, 

изграждащи облика на френското общество. Кой е писателят и как се нарича 

грандиозният му проект? 

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

 

19. Като имате предвид сюжета на романа “Дядо Горио”, напишете теза на тема: 

Криворазбраната родителска грижа 

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

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

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

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

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

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

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

 

20. Прочетете откъса от 56. сонет на Шекспир и посочете изразните средства 

(стилистични фигури и тропи). Дайте примери. 

Любов, крепни отново и отново, 

бъди като града ни упорит, 

чиито клещи стисват пак сурово 

тоз, който преди малко бил е сит. 

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

И да приличат дните ни без среща 

на океан, двамина разделил 

и сторил обичта им по-гореща 

и всекиго на другия по-мил; 

или на люта зима, през която 

по-жаждано е слънчевото лято.  

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

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

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

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

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

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

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

 

21. Прочетете размислите на Гьотевия герой Фауст и напишете есе на тема: 

Слово и дело, ум и сила 

 

Написано: “В начале бе слово” – 

Аз спирам още тук: Да хвана ли наново? 

Не мога словото тъй много да ценя, 

със друга дума трябва да го заменя, 

ако добре съм му разбрал духът. 

Написано: “В начало бе умът.” 

Мисли добре на първий ред, 

че да не бъркаш занапред! 

Вселената от ум ли се е сътворила? 
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Би трябвало: “В начало беше сила.” 

Но още като пиша аз така, 

възпира нещо моята ръка. 

Ах, вдъхновение ме е обзело! 

И пиша аз без страх: “В начало беше дело.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС 

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

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

 

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

 

Самуил Рефетов /р. 1937, Русе/ е световноизвестен американски ендокринолог и 

генетик от български произход, откривател на т. нар. “Синдром на Рефетов”, свързан 

с мутация на рецептора на щитовидния хормон. Завършил е френско училище в 

родния си град, френски лицей в белгийския град Антверпен, биохимия в Монреал, 

Канада, и медицина в Медицинския факултет на университета “Мак Гил” – 

най-старото и най-реномирано висше учебно заведение в Страната на кленовия лист, 

което разполага с 6 болници, 73 научноизследователски института и 17 библиотеки. 

През 1969 г. започва работа в Чикагския университет, където е професор по медицина 

и водещ специалист по ендокринология и генетика в университетската болница. 

Автор е на над 500 научни труда. В България се завръща за първи път 49 години след 

емиграцията си на Запад.  

 

1. Кое твърдение е грешно според текста? 

А) Когато започва работа в Чикагския университет, Самуил Рефетов е 32-годишен. 

Б) Световноизвестният учен преживява половинвековна раздяла с родината си. 

В) Бъдещият учен придобива средно образование в Белгия, а висше – в Америка.  

Г) Откритието на проф. Рефетов е в областта на ендокринологията.  

 

2. Какво липсва в текста? 

А) числителни имена 

Б) сложни думи 

В) термини 

Г) архаизми 

 

3. Обяснете значението на думата най-реномиран. 

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

 

4. Посочете контекстов синоним на израза Страната на кленовия лист. 

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

 

 

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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5. Защо думата научноизследователски е написана слято? 

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

 

6. Какво е по състав подчертаното изречение? 

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

 

7. Каква форма на думата институт е използвана в текста? Защо? 

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

 

8. Колко града са споменати в текста? Посочете ги. 

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

 

9. Дайте примери за еднородни части в подчертаното изречение. 

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

 

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

пунктуационни грешки.  

 Незнам дали съм космополит, животът ми е повече в Чикаго, там съм от близо 

половин век. Но разбира се се чуствувам от България и когато хората ме питат от 

къде съм и кой съм казвам, че съм българин. Да имаш корен, е като любовта, не може 

да се обясни, споделя професора. 

От много години насам той си идва в България всяко лято, а когато има 

възможнос и два пъти годишно. Радва се, че е получил българско гражданство и е 

задействал процедура, за да могат и трите му деца също да станат български 

граждани.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. Кое художествено средство НЕ е употребено в Ботевите стихове? 

Свещена глупост! Векове цели 

разум и съвест с нея се борят. 

 

А) анжамбман 

Б) оксиморон 

В) алитерация 

Г) инверсия 

 

12. Обяснете значението на понятието алитерация. 

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

................................................................................................................................................... 
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13. Обяснете понятието героическа идеализация. Дайте примери от изучаваните в 

11. клас произведения. 

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

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

 

14. За кой български писател се отнася следният биографичен факт:  

 

По време на Руско-турската война руският император Александър II отсяда в 

родната му къща. От балкона ѝ наблюдава преминаването на руските войски по 

моста на Дунав.  

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

 

15. Как разбирате мисълта на проф. Михаил Неделчев: “Литераторът осезава 

света чрез писмената реалност”? 

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

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

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

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

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

 

16. Кои са характерните особености на жанра фейлетон? 

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

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

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

 

17. В кой жанр творят и Вазов, и Алеко Константинов? 

А) роман 

Б) повест 

В) пътепис 

Г) поема 

 

18. Кой от изброените герои на романа “Под игото” е герой и на романа “Нова 

земя”? 

А) чорбаджи Марко 

Б) чорбаджи Йордан 

В) доктор Соколов 

Г) Иван Боримечката 

 

19. Докажете, че разказвачите в Алековата книга “Бай Ганьо” са двойници на 

писателя. 

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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20. Прочетете откъса от стихотворението “Ноктюрно” на италианския поет 

Чезаре Павезе и посочете изразните средства (стилистични фигури и тропи). 

Дайте примери.  

Могилата е тъмна в светлото небе. 

главата ти се появява върху нея, кимва 

едва и придружава неговата глъб. На облак 

подобна си, попаднал в клоните. В очите ти се смее 

чудното небе, което не е твое.  

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

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

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

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

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

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

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

 

21. Като имате предвид мисълта на Атанас Далчев: “Истинският литератор 

мисли дълго и интензивно, преди да напише нещо. Не можеш да пишеш 

безотговорно”, напишете есе на тема: Изкуство и отговорност. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  27 ФЕВРУАРИ 2019 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС 

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

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

 

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

 

Асен Пейков ( 28. 06. 1908, София – 25. 09. 1973, Рим) е български скулптор, 

живял и работил дълги години в Италия. Завършва Художествената академия в София 

със златен медал. Още като студент печели втора награда в конкурса за паметник на 

братята Евлоги и Христо Георгиеви пред Софийския университет и трета награда на 

международен конкурс за паметник на албанския национален герой Скендербег в 

Тирана. Бързо се утвърждава като майстор на скулптурния портрет. През 1938 г. 

напуска България. Живее в Париж, Мадрид, САЩ и накрая се установява в Рим. 

Любовта си към Вечния град му предава учителят му Андрей Николов, автор на 

скулптурата “Дух и материя”. В Рим Асен Пейков се превръща в една от водещите 

фигури на италианската култура. Създава над 1 300 творби, извайва портрети на 

световноизвестни личности, сред които са София Лорен, Федерико Фелини, кралят на 

Йордания, американският президент Джон Кенеди, папа Пий ХII. 

 

1. Кое твърдение е грешно според текста? 

А) Когато напуска България, Асен Пейков е 30-годишен. 

Б) Автор на шедьовъра “Дух и материя” е учителят на Асен Пейков, Андрей Николов. 

В) Асен Пейков създава скулптурни портрети на актьори, режисьори, държавници, 

духовни лица. 

Г) Още като студент Асен Пейков печели първо място в конкурс за паметник на 

Скендербег – национален герой на Албания.  

 

2. Като имате предвид информацията от текста, посочете в кои държави е живял 

Асен Пейков. 

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

 

3. Каква е разликата между думите скулптура и скулптора? 

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

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

 

 

 

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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4. Дайте примери за контекстови синоними от текста. 

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

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

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

 

5. Какво е по състав последното изречение в текста? 

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

 

6. Колко града са споменати в текста? Посочете ги. 

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

 

7. Запетаите в текста НЕ отделят: 

А) обособени части 

Б) вметнати думи 

В) еднородни части 

Г) прости изречения 

 

8. Обяснете значението на глагола извайва, употребен в последното изречение на 

текста. 

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

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

 

9. Кои са споменатите в текста Евлоги и Христо Георгиеви? 

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

 

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

пунктуационни грешки. 

През лятото на 1960 г. Асен Пейков печели конкурсът за величественна 9 метрова 

статоя на най-великата италиянска личност на всички времена – Леонардо да Винчи, 

която се извисява пред централното римско летище “Фиумичино” едно от 

най-натоварените в Европа. Гордо изправен с високо вдигната лява ръка Леонардо сочи 

небесата, а върху дланта на дясната му ръка стои макет на изобретението му – първата 

спирало образна летателна машина.  

В Италия, родината на Микеланджело, Донатело, Рафаело и още десетки велики 

скулптори и художници, Асен Пейков, чужденеца, печели конкурс, в който участват 

300 творци от цял свят.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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11. Кой разказ на Елин Пелин се отличава с безконфликтност на сюжета? 

А) “На оня свят” 

Б) “Ветрената мелница” 

В) “Андрешко” 

Г) “Задушница”  

 

12. Какво е общото между “Под игото” и “Кървава песен”? 

А) жанрът 

Б) проблематиката 

В) героите 

Г) посланията 

 

13. Как разбирате мисълта на Пенчо Славейков : “Опитомяване на диваците е 

една от неблагодарните и велики задачи на поета”? 

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

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

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

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

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

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

 

14. На кое литературно направление са представители Пейо Яворов, Теодор 

Траянов, Николай Лилиев, Димчо Дебелянов? 

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

 

15. Как разбирате думите на Атанас Далчев: “За един литератор пристъпването 

към текста е свещенодействие”? 

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

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

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

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

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

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

 

16. Обяснете значението на думата утопия и дайте примери за утопични картини 

в поезията на Христо Смирненски и Гео Милев. 

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

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

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

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

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

 

17. Коe твърдение НЕ е вярно за Атанас Далчев, Елисавета Багряна и Йордан 

Йовков? 

А) Принадлежат към едно литературно поколение – на 20-години на ХХ век. 

Б) Наричат ги “хуманисти” заради позицията на човека в техните художествени 

светове.  

В) Изграждат образи на красиви жени, непримирими с патриархалните норми. 

Г) Странят от злободневните общественополитически теми на своето съвремие.  
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18. За кой български писател се отнасят думите:  

Съвременниците му го описват като стеснителен, необщителен, мнителен. 

Обичал да остава сам. Сам се разхождал, сам сядал и в писателското кафене. 

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

 

19. В лириката на кой поет природните стихии НЕ са ключови образи? 

А) Атанас Далчев 

Б) Христо Смирненски 

В) Гео Милев 

Г) Елисавета Багряна 

 

20. Прочетете откъса от стихотворението “Целувката” на румънския поет Марчел 

Бреслашу и посочете изразните средства (стилистични фигури и тропи). Дайте 

примери.  

Целувката е твърде странно цвете, 

което едновременно зачева 

от две усти и пие сок със двете 

от двата свята – на Адам и Ева.  

 

Затуй сродява мрака и лъчите, 

затуй леда превръща на жарава, 

затуй и гали, и гнети душите, 

затуй разплаква и успокоява.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

21. Прочетете стиховете на унгарския поет Гьорг Шомйо и напишете есе на тема: 

Любовта – постигане на другия. 

Някой смята, че може да прави каквото си иска, 

понеже обича; 

друг пък смята, че може да прави каквото си иска, 

понеже сам той е обичан; 

трети мисли, че трябва добре да внимава, 

защото обича; 

а четвърти – че трябва добре да внимава, 

защото сам той е обичан. 

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

Някой себе си в другия търси – 

това го привлича. 

Друг пък в себе си ще го постигне 

и тъй ще обича! 
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21. ............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


