
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „КНЯЗ  АЛЕКСАНДЪР  I” 

4000 гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат” 15 

тел: 032/626953, 032/625559 

 

Състезание по български език и литература – 05.06.2021г. 
 
          ............................................................................................................................. ..................... 

    /трите имена на ученика, училище/ 
 

 Преразкажете подробно приказката „Чорбаджията и жътварят”, като използвате дадения ви 

план. 

1. Договорката между чорбаджията и сиромаха. 

2. Жътва до залеза на небесното светило. 

3. Слънцето има сестра – жътва през цялата нощ. 

4. Торбичката има брат – наказаният богаташ. 
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Прочетете текста и изпълнете задачите към него. 
 

— Благодаря ти, благодаря ти, мило славейче! — каза бързо императорът. — Аз те познах! Аз   

изгоних теб от моята държава, но въпреки туй ти пропъди от леглото ми злите призраци, пропъди и 

самата смърт. С какво мога да те възнаградя? 

— Ти вече ме награди! — отвърна му славеят. — Аз просълзих за пръв път очите ти, когато пях 

пред теб; това не ще забравя никога! Сълзите са най-скъпата награда за сърцето на истинския певец. 

Но сега заспи и се събуди здрав и бодър. Аз ще пея. 

И той запя отново, а императорът се унесе в сладък сън. 

Слънцето грееше в прозореца, когато той се събуди здрав и възроден. Никой от слугите не беше 

дошъл при него, защото всички го мислеха за умрял. Само славеят седеше на прозореца и пееше. 

— Ти трябва да останеш завинаги при мен — каза тогава императорът. — Ще пееш, когато си 

искаш, а изкуствената птица аз ще разчупя на хиляди късчета. 

— Недей! — му рече славеят. — Тя ти служеше според силите си. Задръж я при себе си, както по-

рано. Аз не мога да живея в палата. Позволи ми да идвам при теб, когато пожелая. Тогава аз ще седя 

вечер на твоя прозорец и ще ти пея. Моята песен ще те весели и ще те кара да се замисляш. Аз ще ти 

пея за щастливите и за нещастните хора, ще ти пея за доброто и злото, което те окръжава и остава 

скрито за теб. Малката пойна птичка лети навсякъде: и при бедния рибар, и при селянина, и при 

всички, които живеят далеч от твоя палат. Аз те обичам повече заради сърцето ти, отколкото заради 

короната ти. Аз ще ти идвам на гости и ще ти пея. Но обещай ми само едно… 
 

1. Препишете от текста две съществителни имена, които са антоними! 

 

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

 

2. В какво основно глаголно време е откъсът от текста, написан с по-тъмен шрифт и оцветен? 

    

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

 

3. Препишете въпросителното изречение от текста! 

 

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

 

4. Запишете от текста изречение, което се състои само от подлог и сказуемо! 

 

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

 

5. Препишете от  текста степенуваното прилагателно име!  

 

    ………………………………………………………………….. 

6. Колко сказуеми има в подчертаното изречение?   

    

    ……………………………………………………….. 

 

7. Запишете само две съществителни имена от текста, които назовават славея от текста, но са 

различни от думата славей!   

 

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



8. Препишете от текста едно лично местоимение от трето лице, женски род! 

   

  ………………………………………………………………………………………. 

 

9. Коя е най-голямата награда за сърцето на истинския певец според текста? 

    А) златото              В) сладкият сън на императора 

    Б) да живее в палата            Г) сълзите на императора 

 

10. Кое качество е характерно за славея според текста? 

     А) верен е само на рибарите  В) прекрасно грачи    

     Б)  песента му развеселява  Г) мрази изкуствената птица 

 

11. Посочете верния отговор! 

    А) Императорът иска да разчупи на хиляди парчета истинската птица. 

    Б) Славеят обича императора повече заради короната, отколкото заради сърцето му. 

    В) Слугите не идват при императора, защото мислят, че е жив. 

    Г) Императорът благодари два пъти на славея. 

 

12. Кое съществително име НЕ присъства в текста? 

     А) птица  Б) държава  В) селянина  Г) луната 

 

13. Препишете само думите, в които  има само една мека съгласна! 

 

      дюля, дясно, ябълка, люляци, круша, дялам, обяснявам, полудявам, ютия; 

 

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

 

14. Препишете от изречението само членуваните прилагателни имена! 

      Сълзите са най-скъпата награда за сърцето на истинския певец. 

 

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

 

15. Препишете текста, като поправите всички грешки! 

      Стария император ужастно се радва на крилатият певец. Смърта отстъпва пред омагйосващия 

глас на славея. Финните му песни давът радост и на онези, които незнаят почивка. Расъненият 

владетел е бодар и се чуства здрав на сутринтта.  

 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 
16. Къде всички съществителни имена са от среден род? 

      А) жена, вест, пролет                   В) лъжец, вятър, танк 

      Б) пеперуда, плоча, лято              Г) момиче, магаре, врабче   



 

17. Коя дума е числително име? 

      А) петица              Б) шесторка  В) единица        Г) петнадесет 

 

18. В кое от изреченията има грешка при членуването? 

      А) На славеят му се иска да лети свободно. 

      Б) Славея го обичат всички. 

      В) Песента на славея е прекрасна. 

      Г) Императорът обича песента на славея. 

 

19. Коя дума е синоним на подчертаната в текста дума - възроден? 

       А) събуден    Б) възстановен        В) самоуверен          Г) заспал 

 

20. Колко от изучените местоимения има в изречението, отбелязано с по-тъмен шрифт и 

оцветен фон? 

      А) нито едно    Б) едно         В) две     Г) три 

 

21. Запишете коя дума от изречението по-долу е в преносно значение? 

 

      И той запя отново, а императорът се унесе в сладък сън.    

 

       ………………………………………. 

 

22. В кой отговор всички думи имат само широки гласни? 

      А) човек, магаре, месец            В) сама, сом, сирене 

      Б) човка, черен, чичо                         Г) кораб, кифла, коса 

 

23. Къде в думите има само беззвучни съгласни? 

      А) кораб, гъба, кака                     В) пръст, пор, бебе 

      Б) зъби, дар, возя                     Г) поп, пас, кофа 

 

24. Посочете къде НЯМА сродни думи? 

      А) осиновен, синове, синовен          В) извара, сваря, сварено 

      Б) род, родина, родилка          Г) питам, питанка, изпито 

 

25. При коя дума ударението НЕ пада върху първата сричка? 

     А) бистрата Б) мислителят В) бабата Г) дяланото 

 

 

 

 
                        Успех, кандидат-петокласници! 

 

 

 

Критерии за оценяване на преразказа: 

 

 

1.  Съдържание: ……….  /от 10 т./                                 Брой точки от теста: …………..  /от 60 т./ 

2. Пряка реч: ……….  /от 5 т./ 

3. Глаголно време: ……….  /от 5 т./                               Брой точки от преразказа: …………  /от 40 т./ 

4. Правопис и пунктуация: ………..  /от 10 т./ 

5. Лексикална култура: ………...  /от 5 т./                      Общ брой точки: ………..  /от 100 т./ 

6. Графично оформление: ………..  /от 5 т./                                       



 


