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   СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

                             20 НОЕМВРИ 2013 г. – І кръг 
 

ТЕСТ ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС 
 

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

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

Прочетете текста и отговорете на въпросите след него – от 1. до 12. включително. 
 

Синя приказка 
 

Повя южнякът. Две цветни семенца разбраха, че няма защо да се чака, и пуснаха тънки 
стъбла. Първото цвете погледна небето и дребните му цветчета станаха сини. Второто цвете 
погледна слънцето и реши да си сложи голяма златна корона. После важно застана сред 
тихата поляна. 

– Всичко хубаво е златно! – рече то. – Златно е и житното зрънце, златно е и ясното 
слънце, златно съм и аз, макар че... името ми е Глухарче. А твоето име какво е, дребно синьо 
цвете? 

– Не знам. Никой не ми е казвал... 
Вечерта дойде една мравка. 
– Тъмно е вече, а мравунякът ми е далече. Може ли да преспя при вас? 
Златното глухарче се направи, че не чува, но синьото цвете прошепна: 
– При мене ела! И добре си дошла! 
Мравката заспа под синьото цвете. И чудно! Цяла нощ сънува сини сънища. Сънува, че 

се къпе в потока – и потокът бе син. Сънува, че плува върху син листец по реката дълбока – и 
реката бе синя. Сънува, че седна в синя ракета и литна към небето – и небето бе синьо. 

Сутринта мравката каза, че никога няма да забрави тази чудна нощ, тези сънища сини и 
непременно пак ще намине. Цветето се усмихна: 

– Довиждане, Мравке! 
– Довиждане, Незабравке! 
И цветето научи своето име. 
За глухарчето всичко това не беше приятно. То мълчеше и ставаше все по-голямо и все 

по-златно. 
Един ден мравката отново дойде. И веднага попита: 
– Нямаш ли вече другарче? Къде е голямото златно глухарче? 
– Няма го – отвърна Незабравката. – То се надуваше, че е златно. Но се случи нещо 

невероятно: глухарчето побеля, стана леко и южнякът го издуха!... Виж! Стъблото му само 
остана до моето рамо – една клечица суха... 

– Няма да те оставя самичка! – каза мравката. – Ще живея при тебе. Денем ще се трудя, 
но всяка сутрин, щом се събудя, ще ти разказвам своите сини сънища като малки сини 
приказки. Искаш ли? 

– Как да не искам! 
И синята незабравка погали с листенца своята приятелка – умната мравка. 
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1. Кое твърдение е вярно според текста? 
А) „Златното цвете“ не знае своето име. 
Б) Мравката сънува, че плува върху голямо синьо листо. 
В) Синьото цвете научава своето име от мравката. 
 
2. Кое твърдение НЕ е вярно според смисъла на текста? 
А) В края на приказката от глухарчето остава само сухо стъбло. 
Б) Действието започва в края на  лятото. 
В) Синьото цвете е отзивчиво. 
 
3. Посочете две качества, които притежава глухарчето, и подкрепете избора си с 
подходящ пример /цитат / от текста. 

 
КАЧЕСТВО:    ПРИМЕР: 

            

                                                                          
            
 

4. Защо името Глухарче подхожда на голямото „златно цвете“? 
              

              

              

               

 
5. Препишете от текста едно възклицателно и едно подбудително изречение. 
1. Възклицателно изречение –          

               

2. Подбудително изречение –           

               

 
Следващите три въпроса /6., 7. и 8./ са върху подчертания откъс от текста. 
 
6. Докажете с пример, че в откъса е използван епитет. 
              

               

 
7. Колко са простите и колко са сложните изречения в откъса? 
Прости изречения –  

Сложни изречения –     
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8. Извадете от подчертания откъс две думи, които имат представки. 
 
               
 
9. Макар че текстът не е стихотворение, в него има много рими. Запишете две думи от 
приказката, които се римуват помежду си. 
 
               

10. Подчертайте главните части в изречението. 
Вечерта дойде една мравка. 
 

11. В какво значение е използвана подчертаната дума в изречението? 
„…глухарчето побеля, стана леко и южнякът го издуха.“ 

А) пряко      
Б) преносно 
 
12. Запишете два синонима, с които може да се замени подчертаната дума в 
изречението. 

„Сутринта мравката каза, че никога няма да забрави тази чудна нощ…“ 
 

               
 

13. Подчертайте прилагателните, които НЕ могат да се степенуват. 
ВЕСЕЛ     МОРСКИ     ДРЕБЕН     МАЙЧИН      ДОБЪР     СТЪКЛЕН 
 

14. Кои съществителни НЕ могат да променят числото си? 
А) кръг, одеяло 
Б) пещи, размисъл 
В) клещи, детство 
 
15. В коя дума НЯМА грешка при членуването? 
А) мостта 
Б) пустошта 
В) нощта 
 
16. Редактирайте цялостно текста и го препишете вярно (поправете правописните, 
граматичните и пунктуационните грешки, коригирайте повторенията и неуместно 
употребените думи). 
 

Черния кон Вранчо беше най хубавият и красивият сред всички коне, който се 
продаваха на пазаря. Скоро на пазаря се сабра талпа от желаещи да  купят коня но никой 
нямаше пари за такъв прекрасен кон. Ала неочакванно се приближи беден    селянин и  
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веднага се зае да брой на продавачът триста жалтици. Стопанинът прибра банкнотите  и  с 
мъка се збогува с животното, което обичаше. 

              

              

              

              

              

              

              

               

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 


