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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

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

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

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (от 1. до 4.). 

Оградете буквата пред верния отговор. 

Хитрото мишленце 

 

Орехчета скрила 

баба във торбата,  

но мишле пробило 

дупчица в средата. 
 

Джобчето догоре 

пълнило мишлето,  

хрупкало си сладко,  

без да го усетят. 
 

Кога двечки, трички,  

кога десетина,  

пълната торбичка 

станала половина! 
 

Най-подире празна 

виснала торбата,  

смаяла се баба,  

ахнала, горката! 

Веса Паспалеева 

 

1. Какъв е този текст? 

А) гатанка  

Б) приказка 

В) стихотворение 

 

2. Как мишлето е стигнало до орехите? 

А) поискало е разрешение от бабата 

Б) пробило е дупка в торбата 

В) скочило е в торбата 

 

3. По колко орехчета си е вземало 

мишлето? 

А) по едно 

Б) по десет 

В) различно 

 

4. Какво е изпитала бабата според текста? 

А) изненада  

Б) радост 

В) яд 
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5. В названието на коя от картинките броят на гласните е равен на броя 

на съгласните? Оградете буквата пред верния отговор. 

A)  

 

 

 

     
Б) 

 

 

    
В)  

 

6. На кой ред всички думи са разделени вярно на срички? Оградете 

буквата пред верния отговор. 

A) а – на – нас, еле – н  

Б) зд – ра – ве, На – ум  

В) Е – ле – на, сър – на  

 

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

отговорът, запишете го. 

 

Пополетобързотичаиморковимногообича. 

 

 

 

 

 

 

 

Отговор: _____________________________ 

 

8. Отделете изреченията в текста, като поставите главна буква в 

началото на всяко изречение и точка или въпросителен знак в края. 

 

До прозореца в ниската тревица живее щурец всяка вечер 

започва своята песничка при него идва светулката тя му свети с 

фенерчето си за какво ли си говорят двамата 
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9. Разменете буквите и запишете получените думи.  

е р д о    д ъ о б р    в у к н с о   

 

 

 

 

10. Разширете изреченията, като поставите на подходящо място в тях 

думите от задача 9. Препишете разширените изречения. 

Мама направи сладко.  

Мравката влачеше зърно. 

Ако искаш съвет, попитай възрастните. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Двама приказни герои разговарят. Подредете изреченията, за да 

разберете за какво си говорят.  

1. Един хубав ден заекът срещнал жабата. 

     – Знаеш ли какво, Зайо? 

     – И аз излязох да се поразходя. 

     – Не е зле, преди да дойде зимата, да се посъберем, да се повеселим,    

да похапнем и да посръбнем. 

     – Кажи какво, Жабке! 

     – Тръгнала съм на разходка.  

     – Къде, Жабке? 

8. Речено, сторено. 

По Ран Босилек 
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12. Открийте допуснатите грешки в изреченията и ги поправете. 

Препишете вярно изреченията. 

Във зоопарка видяхме маимуни със дълги опашки. 

Сиф гълъп лети над нашия гараш. 

Имали големи риби в дунав? 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ВТОРИ КЛАС 

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

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

 

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите след него 

(1. - 11.) 
 

Тананик 

Из „Ние, врабчетата“ 

 

 Имахме в нашата група един врабец, викахме му Пиук, защото той по цял 

ден хвъркаше и съчиняваше песнички, като си тананикаше: Пиук, пиук, песента 

ми започва оттук! Или пък: Пиук, пиук, песента ми завършва дотук! Да 

съчинява, не всеки умее, тая дарба човек трябва да си я има от рождение. Пиук 

например ми е разправял: 

    – Ти знаеш ли, Джифф, че аз още докато бях в яйцето на тъмно, почнах да 

съчинявам. Като съчинявах разни песнички, ми беше някак си по-леко, имаше 

кой да споделя самотата ми. По цял ден си тананиках в тъмното – пиук, пиук, 

мустакат турчин пуши с чибук. Дори сега, когато тръгна някъде сам, вземам със 

себе си винаги по една песен, та да ми прави дружина. Ако пътят ми е по-дълъг, 

тогава вземам повече песни, за да ми стигнат по пътя. Суха храна не вземам, 

гладен едва ли ще остана, все нещо ще се намери за хапване, но без песен не 

тръгвам. 

 Ние това не го знаехме отпреди, па не сме се и сетили. Пиук поиска да ни 

услужи и раздаде на всички ни песни. Аз лично съм проверил в дългите си 

пътешествия и мога да ви препоръчам, когато тръгнете някъде на път – а човек 

винаги е на път - да вземете със себе си по някоя песен, да видите колко по-

леко се пътува. Ако хвърчиш, песента също хвърчи с тебе, ако тръгнеш да се 

разхождаш на ливадата, песента също се разхожда и ти прави най-приятна 

компания... 

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

 

 

 



2 

 

1. Кое твърдение НЕ Е вярно според текста? 

А) Пиук и Джифф са врабчета. 

Б) Врабчетата знаят от раждането си, че песента помага при дълъг път. 

В) Пиук раздава на другите врабчета песни. 

 

 2. Как се добива дарбата за съчиняване според разказа? 

А) Учи се от родителите. 

Б) Научава се в училище. 

В) Човек се ражда с нея. 

 

3. Защо Пиук започва да съчинява песни? 

            

             

 

4. Кой е разказвачът в текста? 

А) Пиук 

Б) Джифф 

В) Тананик 

 

5. Защо според вас врабчето казва, че човек винаги е на път? 

            

             

  

 

6. Напишете три сродни думи на думата самота. 
            

             

 

7. На кой ред има синоними (близкозначни думи)  на думите завършва и 

тъмно? 

А) започва, светло 

Б) свършва, тъмнина 

В) приключва, мрачно 

 

8. Намерете в текста на Йордан Радичков синоним на думата дружина. 

Напишете го. 
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9. Извадете от текста следните съществителни нарицателни имена: 

едно същ. име от женски род, мн. число -        

две същ. имена от мъжки род, ед. число -        

едно същ. име от среден род, ед. число -        

 

10. Открийте съществителните имена в текста отдолу и ги заменете с 

техните умалителни форми. Напишете новия текст. 

 В къщата всичко било малко. Имало седем малки легла, малка маса, а 

върху нея били наредени седем чинии. На прозорците висели тънки пердета, 

които леко се поклащали от вятъра. 

            

            

            

            

            

             

11. Номерирайте двойките съществителни нарицателни и съществителни 

собствени имена с еднакви цифри. 

 

1 град  Шаро 

2 село  Мусала 

3 доктор  Стоянка 

4 държава  Русия 

5 куче  Дулитъл 

6 връх  Самоводене 

7 леля  Бургас 

    

12. Подредете изреченията и ги номерирайте според мястото им в текста. 

 

 Тя се изплаши от мен и бързо се отдалечи. 

 Изведнъж видях как тревата се раздвижи. 

 Аз също се уплаших и се върнах назад. 

 Забелязах лъскавия гръб на шарена змия. 

 Веднъж се разхождах в полето край село. 
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13. Отделете изреченията в текста. Поставете препинателните знаци и 

главните букви. 

 Изгря топло слънце разпръсна лъчите си над света запяха славеите дребни 

буболечки запълзяха навсякъде из градините се понесе сладък аромат в небето се 

носеха пухкави бели облачета 

14. Образувайте словосъчетания от прилагателно и съществително име. 

стена от камък – каменна стена         

ключ от сребро -            

човек с бяла брада -           

обувки от България -           

 

15. Поправете грешките в текста и го препишете вярно. 

 Отминаха вече мръзовитите дни. Потече отново путокът – бистар и игрив. 

От пръстта изпалзяха червей. А къде ли са връпчетата. Те полетяха към Черно 

Море, за да посрешнат свойте приятели от юк.  
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІI кръг 

ТЕСТ ЗА ТРЕТИ КЛАС 

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

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

 

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите след него (1. – 10.) 

 
Лайкучката 

 

Извън града, край самия път, се гушеше лятна къщичка. Пред къщичката 

имаше градинка с боядисана ограда, а зад оградата, до вадичката, сред гъстата 

зелена трева, бе поникнала малка лайкучка. Слънцето ѝ пращаше също такива 

светли и топли лъчи, каквито пращаше на големите прекрасни цветя в градината, 

и затова тя растеше не с дни, а с часове. 

Една сутрин лайкучката разтвори малките си ослепително бели листца, 

които окръжаваха мъничкото жълто слънчице в средата също като слънчевите 

лъчи. Тя беше много доволна и радостна. Обърната право към слънцето, тя 

гледаше и слушаше песента на чучулигата, която се виеше високо-високо над 

земята. 

Зад оградата растяха много хубави, гордо изправени цветя. Колкото по-

малко ухаеха те, толкова по-горделиви бяха. Божурите се надуваха колкото 

можеха, за да изглеждат по-големи от розите. Но работата не е в големината. 

Лалетата блестяха във великолепни багри. Те знаеха много добре това и стояха 

изправени като стрели, за да се виждат отдалече. Никое от тях не обръщаше 

внимание на скромното цвете, което растеше зад оградата. Затова пък 

лайкучката не можеше да им се нагледа и си мислеше: „Колко гиздави и хубави 

са те! Навярно при тях ще дойде на гости чудната птичка! Слава Богу, че аз съм 

наблизо, за да ѝ се полюбувам!“ Но щом помисли това, наоколо се разнесе 

чуруликане и чучулигата се спусна долу, но не при божурите и лалетата, а право 

в тревата, при бедната лайкучка. И лайкучката се разтрепери от радост и просто 

не знаеше какво да мисли. 

Птичката скачаше около нея и пееше: „Ах, каква хубава, мека тревица! 

Какво мило цветенце със златно сърце и сребърна рокличка!“ И наистина 

жълтото кръгче на лайкучката приличаше на злато, а белите листца наоколо 

светеха като сребро. 
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Колко щастлива беше лайкучката! Не, това никой не може да разбере. 

Птичката я целуна с клюна си, изпя ѝ една песничка и после се издигна отново 

към синьото небе. Измина четвърт час, докато цветето се опомни и дойде на себе 

си. Радостна и засрамена, лайкучката погледна другите цветя в градината: нали 

те видяха каква чест ѝ бе оказала чучулигата. Те трябваше да разберат нейната 

радост! Но лалетата се надуха и станаха още по-важни от по-рано, а лицата им 

почервеняха от гняв. Божурите също щяха да се пръснат от гордост. Добре че те 

не знаеха да говорят -  иначе лайкучката щеше да си изпати. Бедното цвете 

разбра изведнъж, че те са сърдити, и туй много го огорчи. 

В същото време в градината влезе едно момиченце с голям остър нож в 

ръцете. То се приближи до лалетата и ги изряза едно по едно.  После 

момиченцето отнесе лалетата със себе си. А лайкучката се радваше, че е бедно, 

просто цвете и расте не в градината, а в тревата зад оградата. Тя бе изпълнена с 

дълбока признателност и когато слънцето залезе, сви листцата си, заспа и 

цяла нощ сънува чудната птичка… 
        Х. К. Андерсен 

 

 

1. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Божурите, розите и лалетата живеят извън оградата на градината. 

Б) Едно славейче избира да кацне при малката лайкучка. 

В) Лайкучката е щастлива, че не расте в градината на къщата. 

 

2. Как расте лайкучката? 

А) бързо 

Б) бавно 

В) лека-полека 

 

3. Как изглежда лайкучката според текста? Опишете я. 

              

              

 

4. Какво чувство изпитва лайкучката, когато гледа лалетата? 

А) завист 

Б) яд 

В) възхищение 

 

5. Избройте две неща, с които са сравнени белите листенца на лайкучката в 

приказката. 

             

              

 

6. Какво качество на характера проявяват лалетата и божурите в текста? 

Напишете го и предложете негов синоним. 
              

Напишете защо смятате, че притежават това качество. 
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7. Предложете синоними (близкозначни думи) на думите от текста: 

багри -             

огорчи се -             

признателност -            

 

8. Напишете антоними (думи с противоположно значение) на думите: 

отдалече -             

издигна се -             

 

9. От последното изречение на текста извадете съществителните имена  

и определете рода и числото им. 

            

            

            

            

             

 

10. Колко са умалителните форми на съществителни имена, които използва 

в песента си птичката? Напишете защо ги употребява според вас. 

А) 2   Б) 3   В) 4 

            

             

 

11. Образувайте по две съществителни имена от прилагателните  

и ги членувайте. 

беден -            

             

горд -            

             

 

 

12. Разпределете следните думи в таблицата според морфемния им състав. 

сънува, огорчен, залез, болест, добър, намерил, вход, град 
 

Думи, които съдържат: 

само корен корен и 

представка 

корен и наставка представка, корен 

и наставка 

    

    

 

13. Номерирайте с еднакви цифри пословиците, които имат подобен смисъл. 

 

1 Капка по капка вир става.  Желязото се кове, докато е горещо. 

2 Каквото посееш, това ще пожънеш.  Човек се простира според чергата си. 

3 Дървото се превива, докато е младо.  От ситни парици стават жълтици. 

4 Кучето скача според тоягата.  Каквото почукало, такова се 

обадило. 
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14. Поставете правилно определителните членове на съществителните 

имена. 

 

В двор… пръв поникна минзухар…, скоро след него от пръст… се показаха  

божур…. и синчец…. 

Зад заво… се показа силует… на града. 

Смелост… на юнак… учуди цар… и той поиска помощ… му, за да възвърне 

трон…  си. 

 

15. Поправете грешките в текста и го напишете вярно. 

 Нямало по-пъстра гръдина в околноста. През пролетта дръвчетата цъвтели 

и распръсквали аромата си навсякаде. Пчелите прелитали огромно разтояние, за 

да сабирът пръшец от уханите им цветове. Покраи оградата били наредени бели 

камачета, а между тях развявали алени пламъци великолепни лалета. Няма да 

згрешим, ако кажем, че това било пърче от райската градина. 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІI кръг 

 

ТЕСТ ЗА  ЧЕТВЪРТИ КЛАС 
 

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

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

Прочетете внимателно  текста и отговорете на въпросите след него (1. – 14.) 

 

Един чувал тикви 

Дядо Цвятко Колелото вървеше по света като едно тежко дъбово колело, а 

земята се огъваше под него. Всички му струваха път. Имаше човекът зад гърба си 

нещо, което караше хората да въздишат. Имаше някъде забутано в косматите гърди и 

едно сърце, бодливо като таралеж, кораво като кремък. Нещото лежеше в едно гърне, 

заровено на потайно място, а сърцето не даваше дума да стане за гърнето. Идеха при 

стареца сиромаси и му се молеха, но той изпращаше всички с празни ръце:  

– Да се махате от главата ми! Аз не съм банка! На никого пари не давам. 

Той мразеше цялото село и се боеше да не му откраднат парите, затова ги местеше 

ту в зимника, ту в градината. Жълтиците бяха по-малко от сълзите на сиромасите, 

които беше разплакал, като им отнемаше имотеца, но нали гърненцето е пълно!  

Ала един ден сърцето му отключи крепостта и го предаде. Беше надвечер. 

Светулкаше тихо есенно слънце в пожълтелия клонак. Някъде биеше селската камбана. 

Тя изпълни с умиление дядо Цвятко, който влезе в градината. Погледна узрелите тикви 

– жлътнали се като злато – и му домиля. Хвърли разсеян поглед през плета към двора 

на сиромах Лазар. Няма плодно дръвче, няма тиква, нито кратуна. Само гладни 

дечурлига, колкото щеш. Като буболечка запълзя в сърцето на стареца милостта и той 

изведнъж омекна.  

– Чакай да им прехвърля две-три тикви – рече той, – няма бълха да ме ухапе. 

Избра три тикви – най-дребните и най-зелените, но му се видяха много и прехвърли 

само една тиква.  

На другия ден дядо Цвятко получи едно писмо, което го разтревожи до немай-къде.  

„Дядо Цвятко – беше написано в писмото, – ти си един селски благодетел със златно 

сърце. Ти направи вчера едно добро дело и ще бъдеш награден. Не в гърнето, а в 

тиквата е твоят късмет. Отсега нататък каквото сложиш в корубата на стария орех 

отвъд моста, ще ти бъде върнато умножено петдесет пъти. Опитай и ще видиш.  

Глас небесен “ 

Цял ден снова дядо Цвятко насам-натам из двора и мисли.  

Взе едно яйце и надвечер, като притъмня, слезе към моста. Скришом сложи 

яйцето в корубата на ореха и се върна вкъщи. Цяла нощ не можа да заспи. Щом почна 

да съмва, той се вдигна и отиде право към ореха. Надникна в тъмната кухина и остана 

поразен – цяла кошница бели хубави яйца. Вечерта отиде отново и сложи в кухината 

железния си пръстен. На другия ден намери цяла връзка пръстени. Тревога нахлу в 

душата му и го задруса като треска. Тук няма лъжа. Тук стават чудеса. Гледай какво 

значи да сториш добрина. Наистина късметът се беше загнездил в тиквата.  
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Три дни дядо Цвятко не се решаваше да превърне гърнето с жълтиците на 

петдесет пълни гърнета. На четвъртата вечер той отнесе крадешком гърнето към 

ореха. Пусна го в кухината и се скри под моста да чака с един чувал. Щом оня, 

дето прави чудесата, донесе петдесет гърнета жълтички, дядото ще ги изсипе в 

чувала и ще си ги прибере вкъщи.  

Мина полунощ. Обадиха се първи петли. И ето че се зададе нещо като човек с 

бели дрехи и кошница на главата. Нещо мъкнеше на гърба си. Дядо Цвятко потръпна. 

Човекът с чувала кривна към ореха, подир малко се спусна към реката, прецапа я и 

изчезна в тъмнината. Тогава дядо Цвятко се затича към скривалището. Бръкна в 

кухината и напипа един чувал. Измъкна го и с трескави ръце почна да го развързва. 

Надникна вътре. В туй време се показа месечината и пред широко отворените очи на 

стареца се жлътнаха десетина едри тикви. 
По А. Каралийчев 

1. Кое твърдение НЕ е вярно според съдържанието на текста? 

А) Дядо Цвятко е стиснат човек. 

Б) Дядо Цвятко е отнемал чужд имот. 

В) Дядо Цвятко никога не е изпитвал жал. 

 

2. Кое твърдение е вярно според съдържанието на текста? 

А) Старецът прехвърля две-три тикви в двора на съседа си – сиромах Лазар. 

Б) Звънът на църковната камбана разчувства дядо Цвятко. 

В) Дядо Цвятко слага златния си пръстен в корубата на ореха и намира цяла връзка пръстени. 

 

3. Срещу всяко качество на героя запишете момент от текста, в който той го проявява. 

Подозрителен....................................................................................................................................... 

Коравосърдечен................................................................................................................................. 

 

4. Кое е „нещото“, което кара хората да въздишат? 

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

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

 

5. Защо според вас дядо Цвятко е сравнен с „тежко дъбово колело“? Какви негови 

качества загатва това сравнение? 

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

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

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

 

6. Кой израз НЕ е в преносно значение? 

А) „сърцето му отключи крепостта“ 

Б) „няма бълха да ме ухапе“ 

В) „надникна в тъмната кухина“ 

 

7. Как разбирате думите от писмото: „Не в гърнето, а в тиквата е твоят късмет.“? 

Изберете отговор,  с който сте съгласни, и аргументирайте избора си. 

А) Авторът на писмото се подиграва на глупавия алчен старец. 

Б) Авторът на писмото подсказва на дядо Цвятко  кое е наистина важно в живота. 

В) Авторът на писмото иска да излъже дядо Цвятко и така да го накаже. 

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

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

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

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

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

 

8. Какво означава изразът „до немай-къде“? 

А) извънредно много 

Б) по необходимост 

В) неясно защо 

 

9. Дядо Цвятко справедливо ли е наречен „селски благодетел със златно сърце“? 

Аргументирайте мнението си с 3 – 4 изречения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Следващите въпроси (10. – 11.) са върху откъса, изписан с по-тъмен шрифт. 

 

10. Препишете от откъса по един пример за всяко от дадените глаголни времена. 

сегашно  минало свършено  минало несвършено бъдеще 

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

 

11. Попълнете кръстословицата с думи, употребени в откъса. 

 

Отвесно: 

1. Необикновено, свръхестествено 

явление – мн. число. 

2. Глагол в минало несвършено време. 

3. Глагол в минало свършено време, който 

само при промяна на ударението става в 

сегашно време. 

4. Антоним на сутрин. 

5. Умалително съществително име. 

6. Дума, употребена с кратък 

определителен член. 

7. Подлогът във второто изречение. 

8. Синоним на тайно, скришом, 

предпазливо. 

Ако работите вярно, в маркираните 

хоризонтални квадратчета ще получите 

редно числително име. 
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12. Как се чувства дядо Цвятко, когато гледа узрелите тикви и двора на Лазар?  

Обяснете защо се чувства така. 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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13. Коя дума НЕ е сложна? 

А) благодетел 

Б) петдесет 

В) скривалище 

 

14. Подчертайте главните части в даденото изречение:  

В туй време се показа месечината и пред широко отворените очи на стареца се 

 

жлътнаха десетина едри тикви. 

 

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

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

 

Всеки ден маиката на едно момченце му давала по-една парица и му думала.  

 

– Вземи чедо тая парица, за да си купиш кравайче.  

 

Веднъш, като варвяло по пътят, то видяло три лоши деца, които биели кученце.  

 

Хей – извикало момчето, – защо биете кученцето?  

 

– То не е твоя работа!  

 

Момченцето пак викнъло на побоиниците:  

 

– Слушай те, ако ми го дадете, ще ви дам една паричка. Сагласни ли сте.  

 

– Може  одвърнало едно от лошите деца. 

 

Дало момчето паричката си и пребрало кученцето в къщи. Прес тоя ден то неяло.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІI кръг 

 

ТЕСТ ЗА ПЕТИ КЛАС 
 

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

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

 

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

 

Нали знаете, че в началото на годината се предлага да си съставиш списък с 

„намерения“, как да станеш по-добър човек.  

Всъщност изобщо не ми е лесно да измисля начин, по който аз самият да се 

подобря, понеже и така съм си един от най-добрите хора, които познавам. Затова тази 

година реших да опитам да помогна на другите да се подобрят. Открих обаче, че някои 

хора просто не оценяват усилието да им помогнеш. Още от самото начало забелязах, че 

членовете на семейството ми изобщо не се справят със спазването на собствените си 

новогодишни решения. 

Мама ми обеща, че от днес ще започне да ходи на фитнес, но прекара целия 

следобед пред телевизора. Татко заяви, че минава на строга диета, но след обяд го 

хванах да се тъпче със сладкиш в гаража. Дори малкият ми брат Мани не изпълни 

решението си. Тази сутрин той обяви пред всички, че е „голямо момче“ и се отказа от 

бибероните завинаги. После хвърли любимия си биберон на боклука. Е, това 

новогодишно решение не изтрая и минута.  

Единственият човек в това семейство, който не си пожела каквото и да е, е батко 

ми Родрик. Жалко, защото неговият списък би трябвало да е дълъг поне два километра. 

Затова взех решение да съставя програма, с която да помогна на Родрик да стане по-

добър. Нарекох плана си „Три нарушения и гориш“. Основната идея беше, когато видя 

Родрик да върши нещо нередно, да нанасям малко хиксче в съдника му. Родрик успя да 

изчерпи и трите си нарушения още преди да измисля какво значи „и гориш“. 

Както и да е, защото започвам да се чудя дали да не изоставя и своето 

намерение. Струва ми доста усилия, а още не съм постигнал никакъв резултат. 

Освен това, след като напомних на мама за милиарден път да спре да хруска 

чипс толкова шумно, тя отговори нещо много смислено: „Не може всички да са толкова 

съвършени като теб, Грегъри“. Е, смятам, че е напълно права. 

 

1. Коя е темата на текста? 

A) съвършеният Грегъри 

Б) новогодишен списък с намерения 

В) новогодишните намерения на едно семейство 

Г) как да станеш по-добър човек 

 

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

A) глаголно окончание 

Б) лексикално повторение 

В) контекстов синоним 

Г) местоимение 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 
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3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

A) Не може всички да съвършени като Грегъри. 

Б) Майката обещава да ходи на фитнес и спазва обещанието си. 

В) Бащата се тъпче със сладкиши в гаража. 

Г) Грегъри има двама братя – Мани и Родрик. 

 

4. Кое твърдение е вярно според текста? 

A) Списъкът на Родрик би трябвало да е дълъг поне 3 километра. 

Б) В началото на годината задължително се изготвя списък с „намерения“. 

В) Всички в семейството оценяват добрите намерения на Грегъри. 

Г) Мани хвърля любимия си биберон на боклука. 

 

5. Коя от двойките думи се различава от останалите? 

A) спазване - неспазване 

Б) хрускам - хрупам 

В) редно - нередно 

Г) съвършен - грешен 

 

6. Коя от посочените думи или словосъчетание НЕ е синоним на Мани? 

A) „голямо момче“ 

Б) батко 

В) малък брат 

Г) член на семейството 

 

7. Кой е разказвачът в текста? 

A) неутрален разказвач; 

Б) Родрик 

В) бащата 

Г) Грегъри 

 

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

A) взех решение  

Б) от днес ще ходи на фитнес 

В) хвърли любимия си биберон в боклука 

Г) напомних на мама 

 

9. С коя дума може да се замени „смятам“, без да се променя смисълът на 

изречението: „Е, смятам, че е напълно права“? 

A) предполагам 

Б) решавам 

В) радвам се 

Г) считам 

 

10. От какви изречения е изграден третият абзац на текста? 

A) две сложни изречения и четири прости изречения 

Б) две прости изречения и четири сложни изречения 

В) от три прости изречения и три сложни изречения 

Г) от шест сложни изречения 

 

11.  Запишете сложната дума в изречението: „Василий Велики организира и 

първия благотворителен монашески център в Кесария.“, и определете 

изграждащите я корени. 

…………………………………………………………………………………………. 
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12. В кой ред думата отговаря на описанието: корен, наставка, окончание, 

определителен член? 
А) извършителя 

Б) свинското 

В) необходимото 

Г) пребогатата 

 

13. Поправете допуснатите грешки в текста. 

Сурваки, Сурва, Васильовден, Нова година (1 януари; 14 януари стар 

стил) е Български народен празник, одбелязващ началото на Новата календарна 

година. Познат е в всички български етнически територий. 

На 1 януари е Васильовден, Василица, Василия, Сурваки, Сурва, Сурува, 

Суроздру. Това е зимен празник, познат в цялата етническа територия на 

българите. Отличава се с богата празнична обреднос. За обредната трапеза се 

приготвят блажни ястия – свинско месо; баница (или пита с пара) в която се 

слагат дрянови клончета, наречени на домашните животни, здравето, къщата, 

богатството; кокошка (пуйка); торта с мед, жито, орехи, ошав. 

Първият залак от погачата момите и ергените слагат под възглавницата 

си, вярвайки, че когото сънуват, той ще е бъдещия им съпруг (съпруга). Около 

огъня или трапезата се гадае за предстоящи сполуки през новата година. 

Преди расъмване започва обичаят сурвакане. На този ден дружини с 

маскирани лица сурвакат по къщите. 

 

Прочетете текста и изпълнете задачи 14. и 15. 

За да предизвикаме късметът да се стовари и върху нашия дом и 

членовете на семействата ни обаче е необходимо да извършим определени 

тайнствени ритуали. 

Задължително е да посрещнем Нова година с пребогата трапеза, която 

символизира благоденствието и богатия урожай. Колкото повече ястия има на 

масата, толкова повече берекет ще имаме ние през годината и ще са по-

благодатни и плодородни земите, които обработваме. 

Най-важното нещо в новогодишното меню е баницата с късмети. Според 

древната традиция е тя да бъде разпределена на толкова парчета, колкото са и 

членовете на семейството, като не забравим да оставим и едно за къщата си. 

 

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

А. Печено тестено ястие от разточени кори, намазани с мазнина и поставени 

една върху друга или навити една до друга в тава, а към тях прибавено сирене 

или (по-рядко) друга плънка  

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

 

Б. Определена последователност при извършване на обредни действия, както и 

самите действия; церемония, обред  

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

 

15. Открийте в текста изучените местоимения. Определете вида им и 

граматическите им признаци. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………… 
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Прочетете Текст А и текст Б и изпълнете задачи 16. и 17. към тях  

 

Текст А: 

На масата се подреждат най-красивите съдове и прибори, слагат се 

свещи, вино и специален хляб, приготвен без мая. Пред главата на семейството 

се поставя голямо блюдо, от което не се яде. В него се слагат следните ястия: 

парче печено агнешко месо с кост, горчиви треви, сладка паста от орехи, 

настъргани ябълки, канела и вино, магданоз, целина и зелена салата.  

По време на вечерята се извършва ритуално измиване на ръцете. По 

време на празника се пеят песни, възхваляващи бог. 

 

Текст Б: 

На масата се слага от всичко, което трябва да го има на трапезата 

през цялата година . 

Централно място е отредено на хляба, който е кръгъл, украсен със 

свещени фигурки и знаци, без мая. Този хляб не се разрязва с нож, а се разчупва 

от най-възрастния мъж на толкова къса, колкото са хората в семейството. 

На празничната трапеза трябва да има следните ястия: постен боб яхния, 

постни лозови сърми, варено жито, ошав, тиквеник, зеленчуци, орехи. Всеки 

член на семейството трябва да хапне от всичките ястия. 

Трапезата не се вдига през цялата нощ. 

 

16. Открийте две прилики в ритуалите на двата празника и ги запишете в 

таблицата.  

Текст А Текст Б 

  

  

 

17. Ритуалите, представени в текст А, се отнасят за: 

A) Курбан байрам  

Б) Великден 

В) Пасха 

Г) Гергьовден 

 

18. Попълнете празните места в текста: 

....................... (А) е най-големият пролетен празник. Той се чества винаги 

в ....................... (Б) в периода между 4 април и 8 май. От една страна, изразява 

вярата за възкръсването на християнския Бог. От друга, с този ден се 

отбелязва възраждането и пробуждането на ....................... (В).  

За празничната трапеза се приготвят хлябове, чиято украса изобразява 

плодородието и раждането на новия живот. Формата им е най-различна някои 

са кръгли, други като кравай, а трети са във вид на ....................... (Г). 

Независимо от формата в тях се поставят червени яйца. 

 

A) Цветница, Великден, Лазаровден  

Б) неделя, петък, четвъртък 

В) живота, мечките, природата 

Г) плетеница, грозд, кълбо 
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19. Ритуалите: къпане в роса за здраве; виене на венци и кичене на първо мъжко 

агне с тях; празнично хоро; люлеене на люлки, се отнасят за празника: 

A) Великден 

Б) Гергьовден 

В) Пасха  

Г) Цветница 

 

20. Напишете съчинение на тема: „Вълшебството на празниците“ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІI кръг 

 

ТЕСТ ЗА ШЕСТИ КЛАС 
 

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

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

 

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

 

През епохата на Средновековието европейците имали твърде ограничени 

познания за заобикалящия ги свят. В представите им Индия и Китай били далечни 

„приказни страни на изобилието“, заобиколени от „великия океан“, а за 

съществуването на Американския континент и страните от Далечния изток дори не 

подозирали. Интересът на ренесансовите хора към непознати земи бил продиктуван не 

само от стремежа им към нови знания. Богатствата на Изтока отдавна вълнували 

въображението на търговци и пътешественици. 

Португалците били първите европейци, които потърсили морски път към Индия. 

Епохата на Великите географски открития започнала през ХVв. с експедициите на 

португалците, финансирани от Енрике Мореплавателя, които направили първите 

проучвания на западния бряг на Африка. До 1460г. те овладели Азорските острови и 

островите Зелени нос. Две десетилетия по-късно Бартоломео Диаш достигнал най-

южната точка на Африканския континент – нос Добра Надежда, който нарекъл Нос на 

бурите. В края на ХV век Вашку да Гама предприел пътешествие до Индия и открил 

морския път между Европа и Азия. След завръщането му португалският крал Мануел І 

изпратил мореплавателя Педро Кабрал в Индия с търговска цел. По време на пътуването 

той открил крайбрежието на Бразилия, което приел за остров и го нарекъл Ил да Фера 

Санта Круш. През 1517г. португалците стигнали до Китай, а след около 30 години и до 

бреговете на Япония. 

 

1 Коя е темата на текста? 

A) Първите европейци, потърсили път към Индия и Китай 

Б) Интересът на ренесансовите хора към непознати страни 

В) Великите географски открития 

Г) Откриването на Бразилия 

 

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

A) чрез местоимение 

Б) чрез глаголното окончание 

В) чрез лексикално повторение 

Г) чрез контекстов синоним 

 

 

 

 

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

                              www.lyuboslovie.hit.bg; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

A) В представите на европейците Индия и Китай били далечни „приказни страни 

на изобилието“. 

Б) Епохата на Великите географски открития започва през ХV век с експедициите 

на испанците. 

В) През 1480 г. Бартоломео Диаш достигнал най-южната точка на Африканския 

континент. 

Г) През 1517г. португалците стигнали до Китай, а след около 30 г. и до бреговете 

на Япония. 

 

4. Защо в словосъчетанието „Богатствата на Изток“ думата Изток е написана с 

главна буква? 

A) посоките на света се пишат винаги с главна буква; 

Б) с главна буква се пишат всички собствени лични имена; 

В) с главна буква се пишат собствените географски имена на континенти; 

Г) посоките на света в значение на страни и народи се пишат с главни букви 

 

5. Коя от посочените думи НЕ е контекстов синоним на португалци? 

A) корабокрушенци 

Б) европейци 

В) ренесансови хора 

Г) мореплаватели 

 

6. Кое твърдение е вярно според текста? 

A) Великите географски открития са финансирани от португалския крал Мануел І. 

Б) Бартоломео Диаш нарича най-южната точка на Африканския континент нос 

Добра Надежда. 

В) Богатствата на Изтока отдавна вълнували въображението на търговци и 

пътешественици. 

Г) Крал Мануел І изпратил мореплавателя Вашку да Гама в Индия с търговска цел. 

 

7. Коя двойка се различава от останалите? 

A) Изток - Запад 

Б) Азия - Европа 

В) непознато - познато 

Г) португалци - испанци 

 

8. Текстът е:  

A) художествен 

Б) научен 

В) научнопопулярен 

Г) медиен 

 

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

на изречението „Португалците направили първите проучвания на западния бряг на 

Африка.“?  

A) изследвания 

Б) експедиции 

В) пътешествия 

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

A) четири прости изречения  

Б) четири прости изречения, едно от които с обособена част 

В) три прости изречения и едно сложно изречение 

Г) две прости изречения и две сложни изречения 

 

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

обяснете причините за това: „През 1517г. португалците стигнали до Китай, а 

след около 30 години и до бреговете на Япония.“. 

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

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

 

12. С кое словосъчетание може да се продължи изречението: През 1519 - 1522г. 

експедицията на Фернандо Магелан извършва първото в историята околосветско 

пътешествие, с което доказва окончателно ...  

A) въртенето на земята; 

Б) произхода на света; 

В) кълбовидната форма на Земята; 

Г) надмощието на европейците. 

 

13. Поправете допуснатите правописни и пунктуационни грешки в текста. 

Великите геогравски открития са поредица от открития и покорявания на Нови земи от 

европейските феодални държави през ХV и ХVІ век. Обусловени били от разнообразни 

причини, които се кореняли в развитието на производителните сили, в задалбочаващите се 

обществени противоречия разтърсващи континента. Тласкани от засилващото се 

обществено разделение на труда в промишлеността и селското стопанство, свързано със 

зараждането на капиталистическия начин на производство, парично-стоковите отношения 

се раширявали и прониквали все по-дълбоко във феодалната икономика. Регионалните, 

локални връски на пазарите прераствали в държавни, а държавните – в между държавни, 

общоевропейски и в световни. Паричната рента придобила господстващ характер. 

Необходимоста от благородни метали като средство за размяна нараствала все повече и 

повече, а добивът на сребро и злато в някои европейски страни бил не достатъчен.  

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (14. и 15.). 

До началото на XV в. и най-добрите ........................... (А) са затруднени от ниското 

качество на инструментариума и картите. Корабите от типа галера носят малко товари и 

........................... (Б). Те са добри за затворения ........................... (В) на Средиземноморието, 

но не и за океански експедиции. Първата малка технологична революцияпротича в 

Португалия в началото на XV в. Тя довежда до по-прецизно определяне на географските 

ширини от картографите и математиците. При своите пътувания по бреговете на Африка 

португалците въвеждат в обръщение някои много полезни данни, взети от арабите и 

непознати за европейците.  

Лисабон се оформя като водещ изследователски ........................... (Г). В продължение 

на 40 години принц Енрике изпраща експедиции към западното крайбрежие на Африка. 

Неговите кораби откриват Порто Санто (1419), Мадейра (1420), Кабо Бланко (1441) и 

Кабо Верде (1446). През 1497 г. Вашку да Гама завършва безпрепятствено пътешествието 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1519
https://bg.wikipedia.org/wiki/1522
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%83_%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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си от Лисабон до Каликут, като по този начин заобикаля контролираните от турците 

райони и установява преки връзки с Изтока. 

 

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

A) европейци, моряци, португалци;  

Б) провизии, животни, хора; 

В) кръг, живот, басейн 

Г) институт, проект, център 

 

15. Открийте местоименията в текста и определете вида им и граматическите им 

признаци. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

16. Кое литературно понятие отговаря на описанието: Важен компонент на 

описанието, на обстановката, в която се извършва действието на литературно-

художественото произведение. Служи като фон и място на основното действие. 

Използва се за подсилване на душевните състояния на героите.  

A) сравнение; 

Б) пейзаж; 

В) образ на герой; 

Г) епизод; 

 

Прочетете „Песента на лодкаря“ – стара градска песен. Отговорете на зад. 17. и зад.18.  

ПЕСЕНТА НА ЛОДКАРЯ 

 

Аз имам само две груби ръце  

и двуострата ладия стара.  

В мен бушува моряшко сърце,  

както всяко сърце на рибаря.  

Аз имам само две стари гребла  

и синия свод на небето, 

а когато опъна платна,  

като чайка летя над морето.  

От сутрин до вечер сред морската 

шир, 

аз волно се нося в безкрая.  

С ветровете се гоня безспир  

и аз нищо не искам да зная.  

Но коя, пропита от нежна любов, 

девойка прекрасна ме чака?  

Чака в сърце ми любовният зов, 

 както всяко сърце на рибаря. 
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17. Открийте изрази в преносно значение и запишете 4 от тях. 

………………………………..  ……………………………….. 

……………………………….  ……………………………….. 

18.  Открийте и запишете сравненията в текста на песента. 

………………………………..  ……………………………….. 

……………………………….  ……………………………….. 

19.  Посочете четири характеристики на стихотворенията: 

………………………………..  ……………………………….. 

……………………………….  ……………………………….. 

20.  Напишете съчинение на тема: „Моите географски открития“ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІI кръг 

 

ТЕСТ ЗА СЕДМИ КЛАС 
 

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

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

 

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

 

Сражението ставаше близо до града. Разнесе се слух, че неприятелските войски са 

много и силно напират. Тогава и стари, и млади, и жени, и деца, всички се втурнаха да 

помагат, кой с каквото може. Изпразваха се здания за болници, нареждаха се легла, 

събираха се цели купища долни дрехи. Луксозни файтони сновяха непрекъснато по 

шосето и пренасяха ранени, кервани с каруци отнасяха сандъци с гранати и патрони. 

Вода носеха със саки, но те не успяваха да насмогват. Към пладне слънцето припече и 

стана горещо. Полето около позициите беше безводно и сухо, като пустиня. А с какво 

можеха да се сравнят няколко глътки вода, които ще разквасят засъхналите устни на тия, 

които изнемогваха от умора и жега! Упорито и тайнствено се мълвеше още, че от 

непрекъснатата стрелба топовете и картечниците тъй се нагорещили, че ако не се 

охладят... И ония, които се връщаха, още отдалеч викаха: "Вода! Вода носете по-скоро!" 

Зазвънтяха бакъри по кладенци и чешми. И ето, многобройна тълпа, като голяма и 

странна процесия, се заточи от града към полето: едноконни саки, каруци с всевъзможни 

каци, жени с кобилици, деца със стомни в ръце. Всички тия хора бързаха, подканяха се 

един други и върху всяко лице стоеше тревога и най-нежна грижа. 

Една от жените, които първи, с кобилица на рамо, влязоха от града, беше и Шина. 

Тя е четиридесетгодишна, чевръста и силна жена. В малките градове хората отблизо се 

познават помежду си, но Шина имаше и друга. известност. Беше бедна, но трудолюбието 

й беше пословично, а в благонравието и строгата й набожност никой не смееше да търси 

лицемерие. И строгият морал, и мъжествената енергия й придаваха нещо странно, както 

беше странно и името й. Когато станеше дума за нея, някой можеше да подигне рамене и 

неопределено да се усмихне, но нещо лошо едва ли намираше да каже. 

Жените и децата, които вървяха с Шина, се отбиха към превързочните пунктове 

или чакаха да ги посрещнат войници. Но тя беше чула, че вода преди всичко трябва за 

картечниците. Где са те? Как ще ги намери? Тя не знаеше нищо за тия машини и не 

разбираше защо водата е необходима за тях. Из пътя отново чу някой да говори: 

"Сгорещили се много. Не ще могат да стрелят. Вода трябва." И тя разбра, че трябва да 

върви напред и да бърза. 

 

1. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) Събират се цели купища връхни дрехи  

Б) Шина е четиридесетгодишна, чевръста жена.  

В) Сражението става далеко от града. 

Г) Женствената й енергия й придава нещо странно. 

 

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

                              www.lyuboslovie.hit.bg; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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2. Кое е основното глаголно време в текста? 

А) сегашно време 

Б) минало несвършено време 

В) минало неопределено 

Г) минало свършено време 

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?  

А) В малките градове хората отблизо се познават помежду си, 

Б) Мъжете, които вървят с Шина, се отбиват към превързочните пунктове 

В) Шина е бедна, но пословично трудолюбива 

Г) Многобройна тълпа се точи от града към полето. 

 

4. Стилът на текста е: 

А) официално-делови 

Б) художествен 

В) научен 

Г) научнопопулярен  

 

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

се промени смисълът на изречението? 

А) привечер 

Б) обяд 

В) следобед 

Г) сутринта 

 

6. Темата на текста е: 

А) Сражение близко до града 

Б) Трудолюбивата Шина 

В) Бойните действия 

Г) Водата за картечниците и Шина 

 

7. Определете какво е по състав подчертаното в текста изречение. Запишете вида на 

подчинените в него. 

 

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

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

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

 

8. Вторият абзац на текста се състои от: 

А) три прости изречения  

Б) две прости изречения и две сложни съчинени изречения 

В) две прости изречение и едно сложно съставно изречение 

Г) две прости изречения, едно сложно съставно изречение и едно сложно съчинено 

изречение 

  

9. Открийте сказуемото в изречението: „Полето около позициите беше безводно и 

сухо.“, и определете вида му. 

 

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

здания – превързочен пункт? 

А) картечница – непрекъсната стрелба 

Б) жени с кобилици – Шина  

В) благонравие – строга набожност 

Г) каруци – всевъзможни каци 

 

11. Препишете изразите в преносно значение от изречението: „Далеч на изток, по 

гребена на пространния хълм, виждаха се големи и черни маси от хора.“. 

 

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

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

 

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

празно място в текста. 

Но Шина не го чуваше. Тя виждаше добре ниските могили - до тях нямаше повече 

от хиляда крачки. И тя забърза още повече, като се мъчеше да стъпя .......…..... (А), за да 

не разлива водата. Високо над нея префуча нещо, като че бързо минаваше тежка 

..............… (Б), замлъкна и веднага се чу тъп и глух гърмеж. Тоя шум из въздуха и тия 

тъпи гърмежи зачестиха. Вече съвсем близо и непрекъснато, като гръмотевици, ечаха 

топовете. Задавено и глухо, някъде се разнесе ура. Но всичко това тя слушаше като 

насъне и бързаше. Посред страшния и ..............….......... (В) шум на битката, тя се 

мъчеше да долови само тракането на картечниците. Няколко пъти тя ги чу, но сега вече 

не тъй продължително, както по-рано, а кратко и между все по-големи паузи. Обзе я 

страх, че няма да свари навреме. И дали ще стигне ….......................(Г)? 

 

А) тежко, леко, бързо 

Б) птица, граната, картечница 

В) самотен, уморителен, многогласен 

Г) гората, водата, топовете 

 

13. Използваните запетаи в изречението: „Неочаквано, като слизаше в един малък дол, 

тя се озова пред много войници и коне, натрупани на купчина.“: 

А) ограждат вметнати думи и изрази в състава на простото изречение 

Б) отделят подчинено определително изречение в състава на сложното  

В) ограждат подчинено обстоятелствено изречение и обособена част 

Г) ограждат обособени част в състава на простото изречение  

 

14. Поставете запетаите в текста. 

До вечерта Шина донесе още много кобилици вода. И войниците които вървяха по 

шосето ранените които отиваха назад към превързочните пунктове ординарците 

които препускаха на конете си всички гледаха и се чудеха на тая жена висока облечена 

цяла с черно която сама с кобилица на рамо, прекосяваше полето направо към 

позициите.  

 

15. Поправите граматичните и правописните грешки в текста. 

Но последния път, когато отиде към позицията, Шина не намери никой в дола. 

Войниците и конете ги нямаше. Гърмежите се чуваха някаде по-далеч. Тя отиде към 

могилите. И там нямаше никой, окопите бяха празни, навсякъде бяха расхвърляни гилзи. 

Тя сне кобилицата, изкачи се и се изправи на могилата. Слънцето залязваше. Далеч на 
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изток, по гребена на пространния хълм, които затваряше хоризонта, виждаха се големи и 

черни маси от хора. Те бързаха и преваляха към отвъдната страна. На друго място една 

безбройна тълпа, като черен мравуняк, бягаше, разпръсната из жълтите стърнища. Ниско 

над нея, като едър град, валяха белите кълба от дим. Чуваха се топовни гармежи. 

 

16. Подредете епизодите от разказа „Една българка“ на Иван Вазов според фабулата 

на текста. Запишете в таблицата цифрата срещу буквата. 

А) Баба Илийца влиза в манастира „Пресвета Богородица“.   1. 

Б) Баба Илийца изважда забития в земята кол.     2. 

В) Баба Илийца минава през церовата гора на път към манастира.  3. 

Г) Баба Илийца чевръсто скача в ладията и сяда до ладияря.   4. 

 

А  

Б  

В  

Г  

 

17. Каква е ролята на мотото „Аферим, бабо, машаллах!“ на разказа „Една българка“ 

от Иван Вазов? 

 

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

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

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

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

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

18. Кой герой към кого отправя думите: „Що ви трябваше вам, момчета. Тая пуста 

царщина тъй ли лесно се разсипва?“?  

А) Странджата към Бръчков – „Немили-недраги“ – V глава 

Б) Бунтовникът от стихотворението „На прощаване“ към своите братя. 

В) Баба Илийца към бунтовника – „Една българка“ – V част 

Г) Македонски в боя при Гредетин към събратята хъшове– „Немили-недраги“ – ХVІ гл. 

 

Прочетете стихотворението „Българка е!“ от Ивелина Никова и изпълнете зад. 19 и 20. 
 

Българка е!

 

Българка е!- шепнат ветровете. 

Българка е! Първа е по хубост! 

Българка – по-нежна е от цвете, 

което не понася капка грубост! 

 

Българка е – истинска богиня!  

В бяла рокля с везани шевици.  

Сякаш дар от райската градина 

са искрите в момини зеници. 

 

 

Българка е! Песен да запее 

птиците в гнездата онемяват. 

Усмихне се – слънцето изгрее, 

Господ с шепата си й е давал. 

 

Българка е! Първа под небето! 

По-красива от звезда вечерница. 

Българка е! С обич във сърцето, 

тя белязва сякаш е вълшебница. 
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19. Открийте изразните средства (тропи и фигури) и дайте по един пример за шест 

от тях. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

20. Напишете есе на тема: „Българката“ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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  През януари 2018 г. се навършиха: 

170 години от рождението на Христо Ботев (1848 – 1876),  

140 години от рождението на Пейо Яворов (1878 – 1914),  

155 години от рождението на Алеко Константинов (1863 – 1897),  

123 години от рождението на Гео Милев (1895 – 1925) и  

40 години от смъртта на Атанас Далчев (1904 – 1978). 

 

 СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІІ кръг 

ТЕСТ ЗА ОСМИ КЛАС 

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

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

 

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

 

Не помня Вазов ли, или друг някой е написал: “Господа, изучете България, за да 

я обикнете.” Е, вярвайте Бога, няма по-света истина от изразената в тия думи. 

Изучете България! Но богатствата и хубостите на България не се изучават по 

географските карти, нито с разходки на фаетон по гладките шосета, нито от 

прозорците на железничните вагони. Тия пътища са опитомени, те са вече изучени и 

по тях се движи вече от запад към изток цивилизацията с всичките ѝ прелести и 

мерзости. Не тук, не, а в девствените лесове, в едва пристъпните скали, в 

дооблачните върхове, около вечните снегове, при горните езера, до островърхите 

тронове на дивите кози, при жилищата на сърните и елените, около кристалните 

потоци със сребриста пъстърва, в царството на орлите и многократните екове – там, 

там е хубавата, дивната, омайната майка България. Там замират страстите и 

тревогите, там се успокоява душата и едно нямо съзерцание пълни с блаженство 

сърцето ти. От върховете на Мусала, на Попова шапка, на Еленин връх, на Черни 

връх иска ти се да имаш един гръмотевичен глас, па да викнеш: “Братя, напуснете 

навреме вашата жажда за злато, вашата жажда за власт, вашето суетно стремление за 

първенство, вашето ядовито перо, напуснете меките постелки, излезте от димните 

кафенета, из прашните улици, напуснете на няколко дни града и дойдете дука, на 

тази височина от 2 500 метра, изпитайте поне за кратко време едно истинско чисто 

наслаждение и вий ще се преобразите, вий ще станете по-добри, по-здрави, 

по-уравновесени, по-жизнерадостни.”  

Алеко Константинов 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 

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

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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1. За коя сфера на общуване е характерен текстът? 

А) медийна 

Б) естетическа 

В) делова 

Г) научна 

 

2. Предмет на общуване в текста е: 

А) българската литература 

Б) географията на България 

В) планинските върхове 

Г) българската природа 

 

3. Разтълкувайте накратко Алековото твърдение: “Тия пътища са опитомени, 

те са вече изучени и по тях се движи вече от запад към изток цивилизацията с 

всичките ѝ прелести и мерзости”.  

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

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

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

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

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

 

4. Кое от изброените изразни средства НЕ се среща в текста? 

А) обръщение 

Б) повторение 

В) градация 

Г) инверсия 

 

5. Коя от изброените опозиции НЕ е характерна за текста? 

А) цивилизация – природа 

Б) познато – неизвестно 

В) обозримо – необятно 

Г) минало – настояще 

 

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

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

 

7. Каква е ролята на запетаите в подчертаното изречение? 

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

 

8. Защо в словосъчетанията Попова шапка и Еленин връх думите шапка и връх 

са написани с малка буква? 

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

 

9. Коя от изброените думи НЕ е сложна? 

А/ дооблачни 

Б/ островърхи 

В/ многократни 

Г/ жизнерадостни 
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10. Препишете текста, като попрвите допуснатите правописни, граматични и 

пунктуационни грешки.  

Архилох е един от първите елински лирически поети и създателя на жанра ямб: 

кратки поеми с игриво, иронично, често присмехулно садържание в различни 

размери. За живота му знаем малко и предимно от неговите собственни стихове. В 

някакъв момент напуска Парос за да вземе участие в една военна експедициа до 

остров Тасос. Сам определя себе си едновременно като слуга на Музите и на бог 

Арес. Според повечето автори края му е някъде коло 645 г. пр. Хр. От многобройните 

му поеми до днес са уцелели малко над 300 фрагменти върху камък или папирос или 

като цитати у различни автори. Те варират от една дума или няколко букви, до 40 и 

повече стиха.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. Обяснете понятията: 

А) мит 

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

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

Б) митология 

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

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

 

12. Кои от изброените изразни средства НЕ са типични за “Илиада”? 

А) постоянни епитети 

Б) разгърнати сравнения 

В) отрицателни сравнения 

Г) портретни характеристики 

 

13. Кой герой на “Илиада” изрича думите: “Върша каквото от смъртните 

никой до днес не е сторил:/ сам аз целувам ръцете, които сина ми убиха!”? 

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

 

14. За кой герой от античната литература се отнася твърдението: “Всички 

положителни качества, с които е известен – интелигентност, решителност, 

енергичност, готовност да поеме отговорност и да преследва целта докрай, се 

обръщат срещу него”? 

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

 

 



4 

 

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

А) Художественото време в епоса е идеализирано минало. 

Б) В епическото пространство ясно се разграничават свое и чуждо. 

В) Епическият разказ включва само правдоподобни исторически събития.  

Г) Епосът преосмисля митове и приказки съобразно променящия се исторически и 

културен контекст.  

 

16. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

А) Ретардацията е основен похват в “Илиада”. 

Б) Античната лирика има два дяла – декламативна и песенна.  

В) Задължителен герой в античната драма е хорът, който не само пее, но и танцува.   

Г) В античната драма няма ограничения за времето и мястото на действието.  

 

17. Попълнете пропуснатите имена на героите в текста, който резюмира епизод 

от трагедията “Антигона” на Софокъл. 

................................. държи реч за необходимостта от ред и подчинение.  

........................ напразно се опитва да промени решението на баща си.  

................................ обявява, че ще пощади ........................., но .................................. 

трябва да умре.  

 

18. Кой от изброените герои НЕ е трагически: 

А) Едип 

Б) Креон 

В) Терсит 

Г) Антигона 

 

19. Разтълкувайте стиховете на древногръцкия поет Архилох: 

Имай милост, татко Зевсе, с вяра ще те почетем, 

също вятъра задръж и не хвърляй върху него, 

тази буря, вече вдигна се разбунена вълна. 

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

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

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

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

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

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

 

20. Прочетете стихотворението “Раждането на Венера” на Пол Валери и 

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

 

От лоното – вълни разпенени, студени,  

там, гдето бури зли вилнели са, плътта 

изскача най-подир на слънце, пръска тя 

елмазени зрънца, от мъката родени.  

 

Усмивката ѝ в миг оформя се, в игра 

по белите ръце от изток лъч изприда 

със сълзи накит чист, създаден от Тетида,  

косите пръскат дъх край стройните бедра. 
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..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

21. Напишете есе на тема “Красота, родена от мъка”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1 

 

 

 

              

  През януари 2018 г. се навършиха: 

170 години от рождението на Христо Ботев (1848 – 1876),  

140 години от рождението на Пейо Яворов (1878 – 1914),  

155 години от рождението на Алеко Константинов (1863 – 1897),  

123 години от рождението на Гео Милев (1895 – 1925) и  

40 години от смъртта на Атанас Далчев (1904 – 1978). 

 

 СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІІ кръг 

ТЕСТ ЗА ДЕВЕТИ КЛАС 

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

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

 

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

 

За Яворов изолацията от външния свят е резултат на убеждението, че 

човекът е безсилен да разбере същността на действителността, да разреши 

нейните големи въпроси, да проникне в нейните загадки, да разкрие нейните 

тайни. Това води до обезверяване, безпомощност и безнадеждност. От тук и 

трагичният песимизъм на Яворов. Поетът изгаря в своята самотност и никъде не 

вижда изход. Отправил се “към върха”, когато го достига, той вижда, че 

съмнението, което е изпълвало душата му, се сбъдва. (...) 

Но в тая поезия има още нещо, което заслужава специално отбелязване – 

любовта. И преди Яворов в българската поезия са писани стихотворения за 

любовта, но той за първи път разкрива това чувство в цялата му сложност и 

дълбочина – от нежния копнеж и ангелската чистота до изгарящата страст и 

разрушаващата всичко по пътя си стихийност. (...) 

При оценката на Яворовата поезия трябва да бъдат взети предвид още две 

неща: тя дава у нас първите образци на задълбочена психологическа лирика и, 

освен това, усъвършенства стиха, като го прави средство за израз на най-тънки 

преживявания и настроения. Яворов раздвижи строфата, засили ритмичната 

гъвкавост и мощ на българския стих, придаде му необикновена мелодичност. 

Това е една несъмнена и огромна заслуга в историята на българската поезия.  

 

Петър Динеков 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 

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

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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1. За коя сфера на общуване е характерен текстът? 

А) естетическа 

Б) научна 

В) медийна 

Г) делова 

 

2. Срещу всяка от посочените теми отбележете номера на абзаца, в който тя 

е основна.  

 

Сложността и дълбочината на любовното чувство в поезията на Яворов  

Трагичната самота и песимизмът на Яворов  

Изразителните възможности на Яворовия стих  

 

3. Кое заглавие е подходящо за текста? 

А) Трагизмът в Яворовата лирика 

Б) Измеренията на любовта в Яворовата лирика 

В) Отличителни черти на Яворовата лирика 

Г) Съвършенството на Яворовата лирика 

 

4. Кой от изброените изводи НЕ произлиза от текста? 

А) Поезията на Яворов съдържа основни филосфски въпроси. 

Б) Лириката на Явовор не изгражда еднозначна представа за любовта. 

В) Яворов развива българската поезия, като ѝ придава повече музикалност и 

изящество на стиха.  

Г) Изолацията на външния свят прави Яворовия лирически човек неспособен да 

разбира хората и света.  

 

5. Подчертаното изречение в края на първия абзац НЕ съдържа: 

А) обособено определение 

Б) подчинено определително изречение 

В) подчинено подложно изречение 

Г) подчинено обстоятелствено изречение 

 

6. Посочете синоними на думата “копнеж”, употребена във втория абзац. 

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

7. Какво означава “израз на най-тънки преживявания и настроения”? 

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

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

 

8. Избройте три места, където може да бъде публикуван текстът. 

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

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

 

9. От последния абзац на текста извадете думите, които съдържат 

променливо Я. 

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

граматични и пунктуационни грешки. 

 

Архилох е един от първите елински лирически поети и създателя на жанра 

ямб: кратки поеми с игриво, иронично, често присмехулно садържание в 

различни размери. За живота му знаем малко и предимно от неговите 

собственни стихове. В някакъв момент напуска Парос за да вземе участие в една 

военна експедициа до остров Тасос. Сам определя себе си едновременно като 

слуга на Музите и на бог Арес. Според повечето автори края му е някъде коло 

645 г. пр. Хр. От многобройните му поеми до днес са уцелели малко над 300 

фрагменти върху камък или папирос или като цитати у различни автори. Те 

варират от една дума или няколко букви, до 40 и повече стиха.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. Обяснете понятията: 

А) космогония 

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

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

Б) теогония 

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

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

 

12. Лауреатът на Нобелова награда за литература за 2017 г. Казуо Ишигуро 

казва в едно свое интервю: “Това е животът. В битката, когато 

най-накрая се обявява примирие, всички са на ръба на изтощението.” 

Подкрепете тази мисъл с примери от изучаваните творби от античната 

литература.  

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

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

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

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

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

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

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

 

13. Професор Михаил Неделчев казва за Яворов: “Явяването на големия 

трагически поет в една национална култура е грандиозно събитие: то я 

окръгля, прави я зряла и мъдра”. Осмислете твърдението на базата на 

впечатленията си от античната литература. 

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

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

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

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

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

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

 

14. Какви ценности се открояват в стихотворението на старогръцкия поет 

Архилох? 

Дух, разбунен от оплетени тревоги, дух, 

прав посрещай трудното с изпъчени гърди, 

стой, не трепвай даже в допира с врага; 

щом победа извоюваш, гордостта си крий, 

в загуба – недей пропада у дома сломен. 

Радвай се в доброто, а на злото се мръщи, 

всичко с мяра; ритъма на хората познай.  

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

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

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

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

 

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

А) Художественото време в епоса е идеализирано минало. 

Б) В епическото пространство ясно се разграничават свое и чуждо. 

В) Епическият разказ включва само правдоподобни исторически събития.  

Г) Епосът преосмисля митове и приказки съобразно променящия се 

исторически и културен контекст.  

 

16. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

А) Ретардацията е основен похват в “Илиада”. 

Б) Античната лирика има два дяла – декламативна и песенна.  

В) Задължителен герой в античната драма е хорът, който не само пее, но и 

танцува.   

Г) В античната драма няма ограничения за времето и мястото на действието.  

 

17. Разпределете в таблицата имената на героите от Омировата “Илиада”: 

Агамемнон, Менелай, Приам, Патрокъл, Хекуба, Андромаха 

 

Гърци Троянци 

  

 

 

 

18. Попълнете липсващите имена на герои в текста, пресъздаващ в резюме 

началото на трагедията “Едип цар”. 

Група тиванци начело с Жреца на Зевс се оплакват на ....................... от 

настъпилия мор и молят за помощ. Едип обяснява, че е пратил ................. за 

съвет в Делфи. Пристига ................... и съобщава, че според божия оракул 

причината за бедствието е убиецът на ...................., който се намира в града.  
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19. Кое от изброените понятия е свързано с преживяванията на зрителя по 

време на трагическо представление? 

А) скене 

Б) орхестра 

В) катарзис 

Г) котурни 

 

20. Прочетете стихотворението “Желание” на Пейо Яворов и посочете 

какви изразни средства (стилистични фигури и тропи) откривате в него. 

Дайте примери. 

Една съблазън ме опива, 

зовът ме шеметно мечти –  

далеч, де никой не отива, 

далеч в пустинни самоти. 

 

и тамо – нека ме целува 

лъчът на тъжната луна, 

зефир коса ми да милува, 

едва да ме люлей вълна... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

21. Напишете есе на тема “Зовът на мечтите”.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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  През януари 2018 г. се навършиха: 

170 години от рождението на Христо Ботев (1848 – 1876),  

140 години от рождението на Пейо Яворов (1878 – 1914),  

155 години от рождението на Алеко Константинов (1863 – 1897),  

123 години от рождението на Гео Милев (1895 – 1925) и  

40 години от смъртта на Атанас Далчев (1904 – 1978). 

 

 СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІІ кръг 

ТЕСТ ЗА ДЕСЕТИ КЛАС 

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

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

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

От всички наши поети Ботев е най-близо до народната песен. Той не ѝ 

подражава както другите, не взима мотиви и изрази от нея (...); той сам е 

народен певец, защото носи в гърдите си духа на народната песен и притежава 

нейната ритмика. И всички стихотворения на Ботев са народни песни, 

най-хубавите ни народни песни.  

Ботев не е заемал и не е искал да заема нищо от народната песен. Можем да 

кажем даже, че той не се е и учил от нея. Отношението му към народната песен 

не е било литературно и естетично: той не е дирил в нея художествен образец, 

нито ѝ се е любувал отвън като на нещо красиво. Той я е имал в себе си (красива 

или грозна – все едно) и я е носил в кръвта си като своя неизбежна съдба. 

Хайдутинът не е бил за него скъпа романтика, а сурова действителност, защото 

той сам е бил хайдутин. Когато е разправял историята за Чавдар войвода, 

разправял е своята история. Когато възпявал смъртта на Хаджи Димитър, 

възпявал е своята смърт. И стихотворението “На прощаване” не е ли самото 

негово прощаване и не носи ли неговия последен завет? (...) 

Връзката между поезията на Ботев и народната песен е реална, не 

литературна. Те са рожба на едно и също време и на една и съща действителност; 

една и съща психика се е отразила и в двете. Ботев и народната песен са 

съвременници или по-право той е нейният последен изразител, неин 

завършител.  

Атанас Далчев 

 

1. В кои сфери на общуване може да присъства текстът? 

А) естетическа и медийна 

Б) медийна и научна 

В) научна и естетическа 

Г) медийна и делова 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 

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

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

 

 

 



2 

 

 

2. Кое заглавие е най-подходящо за текста? 

А) Ботев и народната песен 

Б) Ботев – хайдутин и поет 

В) Фолклорни мотиви в Ботевата поезия 

Г) Поезия и действителност 

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) Ботевите стихотворения и народните песни отразяват една и съща 

историческа епоха.  

Б) И народните песни, и Ботевите стихотворения изразяват българската 

душевност. 

В) Ботевите стихотворения притежават ритмиката на фолклора. 

Г) Ботевите стихотворения разработват фолклорни мотиви.  

 

4. Какво означава твърдението на Атанас Далчев, че Ботев “е носил в 

кръвта си” народната песен? 

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

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

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

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

 

5. Каква стилистична фигура образуват подчертаните изречения?  

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

 

6. В подчертаните изречения запетаите отделят: 

А) подчинени обстоятелствени изречения в състава на сложни съставни 

изречения 

Б) подчинени определители изречения в състава на сложни съставни изречения 

В) прости изречения в състава на сложни съчинени изречения 

Г) обособени части в прости изречения 

 

7. Словосъчетанията скъпа романтика и сурова действителност, 

употребени във втория абзац, НЕ са: 

А) контекстови синоними 

Б) контекстови антоними 

В) метафори 

Г) свързани със съчинителен съюз 

 

8. Посочете синоними на думата любувал, употребена във втория абзац на 

текста. 

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

 

9. Извадете отглаголното съществително, употребено във втория абзац на 

текста.  

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

граматични и пунктуационни грешки. 

Литературата сама по себеси е символистична, но едва новата естетическа 

концепция превръща символът във властваща форма на поетическия изказ. До 

епохата на символизма поезията залага преди всичко на описанието чрез което 

поетът ни покорява и потчинява. Новите поети поднасят мисълта образно, но 

забулена. Това изисква от читателя да вникне в нея, да я разгадае, но не по пътя 

на логиката, а на интоитивното одгатване. Символистите внушават, подсещат, 

прикриват, а “символа е това, което ни отнася към нещо друго, по-значимо от 

самото него.” Съзерцавайки, възприемайки непосредственно реалноста поетът 

търси в природните картини съответствия на човешките преживявания.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. Исак Паси пише за сборника “Декамерон”: “Бокачо сякаш иска да ни 

каже ecce homo, ето човека, вижте го, такъв е той”. В няколко реда 

изтълкувайте тази мисъл. Дайте примери с герои от “Декамерон”.  

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

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

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

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

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

 

12. Кое от изброените твърдения е НЕВЯРНО за романа “Дон Кихот”? 

А) Като първи роман от модерен тип оказва голямо влияние върху европейската 

проза. 

Б) Отличава се със специфична композиция и със сложна повествователна 

техника. 

В) Става обект на множество литературоведски и философски интерпретации. 

Г) Отрича рицарството и определя рицарския дух като отживелица, за която 

няма място в новото време.  

 

13. Коментирайте мисълта на Хегел, че “Хамлет” се съмнява не в това, 

което е длъжен да извърши, а в това, как да го постигне” 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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14. Попълнете таблицата, като разположите в нея жанровете ода, сатира, 

епиграма, трагедия, комедия, героико-епична поема според нормативната 

естетика на Класицизма. 

 

Високи жанрове Ниски жанрове 

 

 

 

 

 

 

15. В няколко реда посочете причините Оргон от “Тартюф” на Молиер да се 

превърне в семеен деспот. 

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

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

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

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

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

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

 

16. Кое от изброените литературни произведения е представително за 

Просвещението? 

А) “Дон Кихот” на Сервантес 

Б) “Тартюф” на Молиер 

В) “Робинзон Крузо” на Даниел Дефо 

Г) “Граф Монте Кристо” на Александър Дюма 

 

17. За кое литературно произведение се отнася твърдението: “Групата 

разказвачи се събира през 1348 година. Трима са мъжете и седем жените”? 

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

 

18. За кое литературно произведение се отнася твърдението: 

“Пространството обхваща северната част на Централното 

Средиземноморие и Париж, а персонажната система се простира от 

обикновени негодници и контрабандисти до фигурите на Наполеон и 

френските крале от този период”? 

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

 

19. Какво е социален реализъм? Дайте примери с изучавани автори и герои.  

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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20. Прочетете откъса от “Ромео и Жулиета” и посочете какви изразни 

средства (стилистични фигури и тропи) откривате. Дайте примери.   

 

Тя факлите край нея учи как 

да осветяват околния мрак 

и върху плюша на нощта сияе, 

като че ли брилянтна обица е, 

висяща на ухо на чернокож!... 

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

Дори сред тез красавици подбрани 

тя сякаш гълъбица е сред врани! 

Ще проследя след танца де отива 

и тази длан ще приюти щастлива 

светинята на нейната ръка: 

Обичал съм? Твърдях, че е така, 

но, Господи, отде тогаз да зная,  

че е възможна хубост като тая? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

21. Напишете есе на тема “Приютяването в любовта”.  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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  През януари 2018 г. се навършиха: 

170 години от рождението на Христо Ботев (1848 – 1876),  

140 години от рождението на Пейо Яворов (1878 – 1914),  

155 години от рождението на Алеко Константинов (1863 – 1897),  

123 години от рождението на Гео Милев (1895 – 1925) и  

40 години от смъртта на Атанас Далчев (1904 – 1978). 

 СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІІ кръг 

ТЕСТ ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС 

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

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

 

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

 

Сякаш не стигна бавежа из гората, водачите поискаха да ни приведат 

по-далеко от широкия път – и ни тласнаха из някакви мочури и храсталаци, 

отдето едвам излязохме след час и повече въртене на едно място. Ние 

осъмнахме край Голешово, дето вече не можехме да влезем, и слънцето 

изгряваше, когато повихме нагоре край реката, към гористата височина. Не 

подир много аз се любувах оттам на угледните 250 български къщици, разстлани 

като върху длан. А околоселският венец от голи и обрасли висоти, прекъснат на 

северозапад, позволяваше да се видят букет пирински върхове, сякаш 

нарисувани върху кристала на утринното небе. (...) 

И ту прав, ту приведен, ту пълзешком, според удобствата на прикритието, аз 

отивах пак нататък, отдето бях дошъл. На всеки случай револверът ми беше 

приготвен – с намерение да се застрелям, щом бъда съзрян. Не можех да 

очаквам, че турският куршум непременно ще потърси чело или сърце. А 

процедурата на влачене по тъмници и бесилки е тъй дълга и уморителна.  

Заобиколени отвред, сражението се разгорещи на всички страни. Външните 

другари се разправяха в непрекъсната стрелба и ругатни с аскера и бошибозука 

по близките крайселски висоти. (...) В отговор аз им изпращах куршум и 

проклятие. (...) Не знам дали помислих тогава колцина биха тръгнали за една 

борба като нашата при увереност в неминуемостта на жертвата. Така въпросът 

би се опростил до самоубийство в името на общественото благо. Но човешката 

природа е твърде егоистична, за да отрече земното в личния живот пред земното 

в живота изобщо. Примерите от миналото, които наглед биха опровергали тая 

мисъл, всъщност я потвърждават. Защото те доказват, че вратата на историята и 

вратата на лудницата са на една и съща улица.  

 

Пейо Яворов, Из “Хайдушки копнения” 
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1. За коя сфера на общуване е характерен текстът? 

А) научна 

Б) медийна 

В) битова 

Г) естетическа 

 

2. Текстът притежава белези на жанра: 

А) фейлетон 

Б) мемоар 

В) пътепис 

Г) повест 

 

3. Коя от изброените теми НЕ е характерна за текста? 

А) Красотата на българската природа 

Б) Самоубийството като личен избор 

В) Малодушието и страхът пред смъртта 

Г) Човешкият живот на фона на историята 

 

4. От подчертаното изречение в първия абзац НЕ произлиза внушението, че 

село Голешово е: 

А) спретнато 

Б) стопанисвано 

В) богато 

Г) красиво 

 

5. Какъв тип текст преобладава във всеки от абзаците – повествование, 

описание или разсъждение? 

Първи абзац   ................................... 

Втори абзац    .................................. 

Трети абзац    .................................. 

 

6. Посочете синоними на думата съзрян, употребена във втория абзац на 

текста. 

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

 

7. Посочете сложните думи, употребени в първия абзац на текста. 

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

 

8. Запетаята в подчертаното изречение в първия абзац на текста отделя: 

А) две прости изречения 

Б) обособено определение 

В) вметнат израз 

Г) обособено обстоятелствено пояснение 

 

9. Подчертаните думи в третия абзац НЕ са: 

А) еднородни части 

Б) турцизми 

В) допълнения 

Г) контекстови синоними 
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10. Препишете текста, като поправите допуснатите правописни, 

граматични и пунктуационни грешки. 

 

През 1878 г. Алеко бива изпратен от баща си да продължи образованието си 

в Русия. Той попада в пансийона на Тодор Минков в град Николаев, през който в 

продължение на 25 години минават множество българчета руски стипендиянти 

или дошли на свои разнозки. Някой от тях заемат после видни служби в 

гражданското или военното ведомство на българското княжество – съдий, 

лекари, учители, офицери... Когато Алеко пристига в пансиона има 119 

възпитаника. За три години, изпълнени с весел другарски живот, посещения в 

театъра и разни забави в ученическият кръг той завършва успешно училището. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. В няколко реда разтълкувайте последното изречение от Яворовия 

текст: ... вратата на историята и вратата на лудницата са на една и съща 

улица.  

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

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

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

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

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

 

12. В творчеството на кой от изучаваните в 11. клас автори също се 

свързват историята и лудостта? Дайте примери. 

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

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

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

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

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

 

13. Според Владимир Василев “Яворов е един революционен дух, който 

загина пред собствените си барикади”. В няколко реда изтълкувайте тази 

мисъл на литературния критик. 

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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14. Прочетете мисълта на Алеко Константинов: “Господа, изучете 

всестранно българския народ и вий ще го обикнете, в него се крие 

потенциална сила [...] Тази мисъл е изказана от мене много по-рано, когато 

рисувах някои отрицателни черти на българите, плод на изкълчен 

патриотизъм.”  

Какво според вас означава “изкълчен патриотизъм”? 

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

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

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

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

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

 

15. Коя от изброените черти НЕ е обща между героите на “Разни хора, разни 

идеали” и Бай Ганьо? 

А) неразбиране и пренебрежение към идеалистите 

Б) убеденост, че светът не може да бъде подобрен 

В) безразличие към обществените идеали 

Г) липса на робски чувства 

 

16. Божан Ангелов казва за Алеко: “Фейлетоните му са политически 

памфлети в най-добрия смисъл на думата”. Дайте кратки определения за: 

А/ памфлет 

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

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

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

Б/ фейлетон 

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

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

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

 

17. В стиховете “талазите идат (...)/ последният напън вече е настал” Иван 

Вазов е използвал: 

А/ хипербола 

Б/ метонимия 

В/ метафора 

Г/ оксиморон 

 

18. Литературният критик Михаил Неделчев нарича Ботевото 

стихотворение “Хаджи Димитър” “свръхценен кристал (...), който придава 

празничност на всичките ни общностни дела”. Разтълкувайте в няколко 

изречения това твърдение. 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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19. Кой мотив НЕ е общ за Ботевата елегия “Обесването на Васил Левски” 

и за Вазовата ода “Левски”? 

А) за трагичната гибел на Апостола 

Б) за всенародната любов към Дякона 

В) за безсмъртието на националния герой 

Г) за робската участ на народа 

 

20. Прочетете четиристишието от “Епилог” на Пол Верлен и посочете 

какви изразни средства (стилистични фигури и тропи) откривате. Дайте 

примери.   

 

Прохладата, успяла листата да разклати, 

просторът, в който гаснат и песни, и лъчи, 

и всичко – волни птици и облаци крилати,  

и всичко ти шепти – вглъби се, замълчи.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

21. Напишете есе на тема “Безмълвие и вглъбяване”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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  През януари 2018 г. се навършиха: 

170 години от рождението на Христо Ботев (1848 – 1876),  

140 години от рождението на Пейо Яворов (1878 – 1914),  

155 години от рождението на Алеко Константинов (1863 – 1897),  

123 години от рождението на Гео Милев (1895 – 1925) и  

40 години от смъртта на Атанас Далчев (1904 – 1978). 

 

 СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 ФЕВРУАРИ 2018 г. – ІІ кръг 

ТЕСТ ЗА ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС 

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

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

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

 

Що е художествено произведение? Каква трябва да бъде пиесата, която 

открива художествена цел за актьора? 

Не е важно с какви елементи действа едно изкуство, а какво изразява с тях; 

не е важно с какви форми си служи едно изкуство, а каква духовна ценност 

въплъщават тези форми или тази форма: в изкуството не съществува въпрос на 

формата, но въпрос на духовната ценност. [...] Непосредствената цел на всяко 

изкуство, независимо от елемент и форма е Р и т ъ м ъ т. Ритъм: това значи 

стилизирано, художествено съчетание на елементите. Елементът на музиката е 

звукът. Музиката като ритъм е съчетание на звуци. Елементът на живописта е 

линията и краската. Живописта като Ритъм е съчетание на линии и краски – 

безразлично: дали тези линии и краски съществуват в известни конкретни 

съчетания и изразяват една предметност: човек, дърво, животно и пр. или 

съществуват в своята елементарност – като линия и краска: зелена, червена, 

жълта, черна [...] Елементът на поезията е словото; поезията като Ритъм е 

съчетание на думи – безразлично: дали тези думи изразяват (описват) една 

видима или мислена предметност, или съществуват в своята независима 

елементарност – като думи, съчетания на звук и понятие. 

 

Гео Милев, “Театрално изкуство” 

 

1. За кои сфери на общуване е представителен текстът? 

А) медийна и научна 

Б) научна и естетическа 

В) естетическа и медийна 

Г) делова и научна 

СДРУЖЕНИЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ  ФИЛОЛОЗИ  „ЛЮБОСЛОВИЕ” 

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

http://lyuboslovie2011.wixsite.com/sustezanie; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 
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2. Посочете жанра на текста. 

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

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно за текста? 

А) Дефинира понятия. 

Б) Служи си с лексикални повторения. 

В) Съдържа етимологически фигури. 

Г) Използва едни и същи синтактични конструкции.  

 

4. Според текста най-важното в изкуството е: 

А) характерният ритъм 

Б) въплътената ценност 

В) избраната форма 

Г) присъщият елемент 

 

5. С коя от предложените думи ще се получи твърдение, съответстващо на 

тезите на текста? 

  Ритъмът е .................... на изкуството. 

А) цел 

Б) елемент 

В) ценност 

Г) форма  

 

6. Допишете твърдението: Според текста “стилизирано художествено 

съчетание на елементите” е определение за ......................................................... 

 

7. Посочете изкуствата, които се споменават пряко или се загатват в текста. 

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

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

  

8. Посочете синоними на думата краска, употребена в текста.  

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

 

9. Защо думата Ритъм е написана в текста с главна буква? 

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

 

10. Препишете текста, като поправите допуснатите правописни, 

граматични и пунктуационни грешки. 

Възпитаниците на училище Пейо Яворов в Ереван знаят много не само за 

своя патрон, но истински се интересуват от България от нейната история и 

култура. Съвмесно с побратимени български училища и, разбира се, с 

представители на дипломатическата ни мисия в Армения те честват деня на 

славянската писменност и на българската култура, играят български народни 

танци рицитират яворови стихотворения, включително и на български език.  

Това училище е нагледен пример за духовната свързанос на двата ни народа, 

а още по-радостното е, че то се превръща в подобен мост благодарение на едно 

от най големите и светли имена в българската история и литература – Пейо 

Яворов.  
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..........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11. Разтълкувайте мисълта на Иван Шишманов: “Вземете опакото на Бай 

Ганя и ще имате Алека”. 

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

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

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

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

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

 

12. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 

Според Пенчо Славейков: 

А) Великият творец е и велик страдалец. 

Б) Великият творец е осъден на самота. 

В) Великият творец е и безумец. 

Г) Великият творец е утешител на другите.  

 

13. В няколко изречения разтълкувайте твърдението на проф. Михаил 

Неделчев: Яворовото преминаване през българските светове ни беляза 

завинаги с трудно и страшно, светло и тъмно знание. Но всеки един от нас 

трябва да го придобива отново и отново. 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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14. Прочетете стихотворението на Едвард Милитонян, председател на 

Съюза на писателите в Армения. 

 

НА ПЕЙО ЯВОРОВ 

Едничък ти чу песента арменска, 

чу на арменците-изгнаници 

онази песен, 

долитаща от схлупените им землянки, 

където по скованите набързо маси 

те блъскаха с юмруците си тежки, 

и пиеха, и плачеха,  

и пееха през сълзи, 

загубили семейство и родина. 

То беше обща мъка по избитите, 

то беше вопъл общ на оцелелите. 

Ти каза: чуйте тази чужда болка – 

нали в страданието чужди няма.  

 

Споделете в кратък писмен текст вашите размисли по темата: ”В страданието 

чужди няма”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

15. Срещу всеки цитат запишете заглавието на съответната творба и името 

на нейния автор.  

 

А/ Нека пламне земята за пир непознат, 

  нека гръм да трещи, да руши! 

  

Б/ О, аз разбирам: този весел свят 

  със мене и със мойта смърт не 

свършва 

  

В/ Моите очи се ненаглеждат, 

  моите учи се ненаслушват. 

  

Г/ Бесилки разпериха черни ръце. 

  (привидения в мъртва мъгла) 
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16. През 20-те години на ХХ век в българската поезия се проявяват 

разнопосочни, дори противоположни тенденции. Като имате предвид 

изучаваните в 12. клас лирически произведения, посочете в 3-4 изречения 

какво обединява поетите от този период.  

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

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

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

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

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

 

17. Кой от поетите на 20-те години на ХХ век е постсимволист? 

А) Христо Смирненски 

Б) Гео Милев 

В) Атанас Далчев 

Г) Елисавета Багряна 

 

18. Коя от изброените теми НЕ е характерна за разказите на Йордан 

Йовков? 

А) за греха и възмездието 

Б) за красотата във всичките ѝ измерения 

В) за антихуманната същност на войната 

Г) за бунта на социалните низини 

 

19. Като имате предвид разказа “Албена” напишете теза по темата: 

“Хубостта – дар и изпитание”. 

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

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

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

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

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

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

 

20. Прочетете откъса от стихотворението “Коли” на Атанас Далчев и 

посочете изразните средства (стилистични фигури и тропи), които 

откривате в него. Дайте примери. 

 

Дълъг път, потъмнял и разкалян, 

който води незнайно къде, 

който прав в есента кървоалена 

като меч е разсякъл света. 

 

Още колко остава да минат 

тези стари и груби коли? 

Много дни във полета пустинни  

непрестанния дъжд ги вали.  

 

Много дни в този път безнадежден 

ги следи неотстъпно дъжда 

и разгъва чудовищна мрежа 

от изпредена в нишки вода.  
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.......................................................................................................................................... 

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

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

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

 

21. Като имате предвид Далчевото стихотворение, напишете есе на тема 

“Копнежи и пътища”. Дайте примери от изучаваните в 12. клас 

литературни произведения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



7 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


