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    СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
                             20 НОЕМВРИ 2013 г. – І кръг 

 

ТЕСТ ЗА ОСМИ КЛАС 
 

 

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 10. включително. 
 

В наши дни едва ли може да се срещне човек, който да не е слушал или чел 

нещичко за папагалите – тези интересни представители на пернатото население в 

тропическите гори.  

От древните летописци научаваме, че Александър Велики пренесъл за пръв път 

папагалите в Европа. А по-късно от Рим папагалите постепенно се разпространили из 

цяла Европа. В Англия дори направили неуспешен опит да аклиматизират към 

местните условия тропическите пришълци.  

Всички представители на този птичи разред имат здраво телосложение, яки, но 

заоблени крила и голяма глава с много характерна и мощна човка. Единствено при 

папагалите горната част на човката е подвижна. Интересно са устроени краката на 

папагалите. Те завършват с по 4 пръста, от които първият и четвъртият са обърнати 

назад. Ставите на краката им се отличават с много добра подвижност и птиците 

спокойно поднасят до човките си храна, хваната с пръстите на единия крак.  

С малки изключения болшинството представители на папагалите са много добре 

пригодени към дървесен начин на живот. Те правят своите гнезда в хралупи на 

дърветата, цепнатини в скалите или други дупки. Снасят малки по размер яйца, които 

са винаги бели на цвят. Мътенето, в зависимост от големината на дадения вид, 

продължава от 18 до 30 дена. Малките папагалчета се излюпват слепи и голи, но бързо 

се покриват с пух. Общо взето те се развиват и напускат гнездото едва 2 до 3 месеца 

след излюпването си. 

Способността на някои видове папагали да подражават на човешкия говор е 

направо поразителна. В това отношение ненадминат майстор е африканският папагал 

жако. Обикновено сиво-пепеляво обагрен, с по-ярко или по-тъмно оцветени пера по 

опашката си, този ненадминат бъбривец лесно заучава както обикновени реплики, така 

и цели речи. Известно е, че един папагал жако бил продаден на някакъв кардинал за 

фантастичната навремето сума от 100 гвинеи само заради способността си безупречно 

да рецитира цели пасажи от Светото писание.... 

У някои хора съществува погрешното убеждение, че всички папагали могат да 

говорят. Това съвсем не е така. Отглежданите и у нас мънички вълнисти (австралийски) 

папагалчета цял живот се разбират помежду си само на своя папагалски език и упорито 

отказват да произнесат макар и една-едничка човешка дума. Разбира се, между тях 

може да се намери и някой индивид, който да се научи да повтаря няколко думи. Това 

обикновено се счита за голямо постижение, достигнато с много труд от страна на 

притежателя му. Без съмнение обаче, по отношение на общуването си с хората 

папагалите са най-високо стоящите в умствено отношение птици.  

 

1. За коя сфера на общуване е предназначен текстът? 

А) медийната 

Б) битовата 

В) научната 

Г) естетическата 
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2. Текстът НЕ съдържа информация за: 
А) способностите на папагалите 

Б) разпространението на папагалите в Европа 

В) начина на живот на папагалите 

Г) отношенията между папагалите и хората 

 

3. Кое твърдение е вярно според текста? 

А) В наши дни много хора не знаят почти нищо за папагалите. 

Б) Макар и с цената на много усилия, всички папагали могат да се научат да говорят.  

В) Яйцата на папагалите обикновено са бели на цвят. 

Г) Мътенето при различните видове папагали е с различна продължителност. 

 

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

А) Най-впечатляващи умения в подражаването на човешката реч показват 

африканските папагали жако. 

Б) От древните легенди и предания знаем, че Александър Велики пренесъл папагалите 

в Европа. 

В) Папагалите могат да хващат храна с пръстите на краката си. 

Г) Папагалите правят гнездата си в различни дупки. 

 

5. Според текста речевите умения на папагалите: 
А) се изчерпват с подражаване на човешкия говор  

Б) им позволяват да общуват пълноценно с хората 

В) са се развили в продължение на столетия 

Г) ги правят най-високо стоящите в умствено отношение животни 

 

6. Кой от използваните в текста изрази е контекстов синоним на папагали? 

А) болшинството представители на папагалите 

Б) мънички вълнисти (австралийски) папагалчета 

В) тропически пришълци 

Г) ненадминат бъбривец 

 

7. С коя от посочените думи може да се замени подчертаната в текста дума 
летописци, без да се промени смисълът на изречението? 

А) писатели 

Б) поети 

В) хроникьори 

Г) учени 

 

8. Защо името Александър Велики е написано с две главни букви в текста? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

9. В кой абзац от текста откривате повече от една преизказна глаголна форма? 

Препишете го, като замените преизказните форми с форми на глаголите в сегашно 
време. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

10. В изречението В това отношение ненадминат майстор е африканският 

папагал жако прилагателното африканският е членувано с пълен член, защото е: 
А) съгласувано определение на подлога 

Б) несъгласувано определение на подлога 

В) приложение 

Г) именна част на съставно именно сказуемо  

 

11. При коя от двойките отношението е същото като отношението в двойката 
взаимно разбиране – общуване? 

А) реплика – реч 

Б) бъбривец – рецитатор 

В) подражание – имитация 

Г)  произнасяне – повтаряне  

 

12. Изберете най-подходящата дума, с която може да бъде запълнено съответното 
празно място в текста. 
Папагалите водят обществен начин на живот и имат голямо ............................... (А) в 

тропиците и субтропиците на ....................................... (Б) . В Южното полукълбо те 

............................ (В) далеч зад умерения пояс и макар да не ги виждаме в най-южните 

части на Африка, техни представители .......................... (Г) цяла Австралия, а няколко 

вида и Нова Зеландия.  

A) разпространение, влияние, разположение  
Б) нашия континент, нашата планета, нашите земи 

B) се размножават, ловуват, се срещат  
Г) обикалят, обитават, прелитат над 

 

13. Какво означава фразеологичното съчетание повтарям като папагал? 

А) повтарям дословно 

Б) повтарям много силно 

В) повтарям, без да се замислям 

Г) повтарям това, което съм запомнил 

 

14. Колко запетаи трябва да се поставят в изречението Сред папагалите 
населяващи Нова Зеландия има един вид известен на орнитолозите под 

латинското име Нестор нотабилис? 

А) четири 

Б) три  

В) две 

Г) една 
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15. Препишете текста, като поправите граматичните, правописните и 

пунктуационните грешки. 

Папагалите ара се отличават с могъщо телосложение, а разперените им крила 

достигат до метър и пуловина. Разчитайки на тяхната сила те не се колебаят да влязът в 

смъртен бой с някои ястреб или с коварният и силен разбойник – грифа. Когато не са 

придизвикани, арите водят кротко съществуване и главната им грижа е да открият, каде 

има повече слатки зрели плодове, орехи или семена. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

16. Какъв е жанрът на Пенчо-Славейковата творба „Неразделни”? 

А) елегия 

Б) ода 

В) балада 

Г) поема 

 

17. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор за разказа „По жицата” на Йордан Йовков. 

В какво Моканина вижда знаците на Гунчовото страдание?  

А) в червения му елек 

Б) в треперещите му пръсти  

В) в блуждаещия му поглед 

Г) в ризата му, цялата покрита с кръпки 

 

18. Как НЕ е назовано родното пространство в елегията на Димчо Дебелянов 

„Скрити вопли”? 

А) родина 

Б) бащино ми огнище 

В) стаята позната 

Г) бащината къща 

 

19. Открийте изразните средства (тропи и фигури), използвани в откъса от 
стихотворението „Пролет” на Никола Вапцаров, и дайте поне по един пример за 
всяко от тях. 
 

Пролет моя, моя бяла пролет, 

още неживяна, непразнувана, 

само в зрачни сънища сънувана, 

как минуваш ниско над тополите, 

но не спираш тука своя полет. 

 



5 

 

Пролет моя, моя бяла пролет – 

знам, ще дойдеш с дъжд и урагани, 

бурна страшно, огненометежна 

да възвърнеш хиляди надежди 

и измиеш кървавите рани. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

20. Прочете цитата от Георги Данаилов и напишете есе на тема „Надеждата”. 

Веднъж, когато гребях с лодка в морето, видях самотна пеперуда да се носи над 

вълните... Всеки миг се опитваше да кацне, като навярно разчиташе, че ще срещне 

някаква опора за телцето си, но усещаше морето под себе си, издигаше се и пак се 

спускаше... Всеки следващ миг й се е струвал спасителен и тя щеше да го очаква, 

докато загуби сили да движи крилцата си, докато падне във водите и се превърне в 

малко бяло петънце. 

Винаги, когато си мисля за надеждата, си спомням тази пеперуда над вълните, 

защото тогава тя кацна на края на моята лодка, достигна заедно с мен брега, литна и се 

загуби всред цветята. 


