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   СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

                             20 НОЕМВРИ 2013 г. – І кръг 
 

ТЕСТ ЗА ПЕТИ КЛАС 
 
 
Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 14. включително. 
 

Древните римляни вярвали, че пеперудите произхождат от цветя, които са се 
откъснали от стъблата си. Това романтично поверие очевидно не е възникнало случайно, 
тъй като пеперудите са действително едни от най-красивите живи същества на нашата 
планета. В животинския свят с тях си съперничат по хубост на багрите и изящество на 
формите само някои тропически птици, риби и корали. В умерените географски ширини 
обаче, сред които се намира и нашата страна, пеперудите са несъмнено най-красивите 
животни. 

Между тропическите пеперуди има някои чудно красиви видове (като пеперудите 
от рода Морфо например), които се срещат в басейна на река Амазонка в Южна Америка. 
Това са едри пеперуди, които с разперени крила достигат 15 – 18 см големина. Мъжките 
екземпляри имат яркосин цвят с метален блясък, крилата на женските са охреножълти или 
кафяви. Не един пътешественик е притаявал дъх пред великолепното зрелище, което 
предлагат прекрасните сини пеперуди, когато, облени от ярката слънчева светлина, 
кръжат около върховете на гигантските тропически дървета. Индианските племена, които 
живеят около реката Рио Ваупес, смятат тези пеперуди за опасни демони, носещи болести 
от горното течение на реката. За да се избавят от „надвисналата опасност”, индианците 
играят особен „пеперуден танц”, при който украсяват главата си с двойка пъстро 
нашарени крила. 
 
1. Коя е темата на текста? 
А) произходът на пеперудите 
Б) красотата на пеперудите 
В) индианските вярвания, свързани с пеперудите 
Г) пеперудите от рода Морфо 
 
2. Кое твърдение е вярно според текста? 
А) Пеперудите са най-красивите животни в тропическите географски ширини. 
Б) Някои индиански племена вярвали, че пеперудите произхождат от цветя, които са се 
откъснали от стъблата си. 
В) Пеперудите от рода Морфо  се срещат в басейна на река Амазонка в Южна Америка. 
Г) Индианските племена, които живеят около реката Рио Ваупес, смятат пеперудите за 
опасни демони, носещи болести от долното течение на реката. 
 
3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 
А) В животинския свят на пеперудите могат да съперничат по хубост на багрите само 
някои тропически птици, риби и корали. 
Б) Индианците, танцуващи „пеперудения танц”, украсяват главата си с двойка пъстро 
нашарени крила. 
В) Пеперудите от рода Морфо достигат 15 – 18 см големина с разперени крила.  
Г) Женските пеперуди от рода Морфо имат яркосин цвят с метален блясък. 
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4. Кое е основното глаголно време в текста? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5. Коя от думите НЕ е многозначна? 
А) стъбло 
Б) страна 
В) род 
Г) басейн 
 
6. Коя от подчертаните думи в изречението е употребена в преносно значение? 
Не един (А) пътешественик е притаявал дъх пред великолепното зрелище, което предлагат 
(Б) прекрасните сини пеперуди, когато, облени (В) от ярката слънчева светлина, кръжат 
(Г) около върховете на гигантските тропически дървета. 
 
7. С кой израз може да се замени подчертаният в текста израз си съперничат, без да 
се промени смисълът на изречението? 
А) са равни 
Б) се конкурират 
В) се състезават 
Г) се надпреварват 
 
8. При коя от двойките думи отношението е същото като отношението в двойката 
красив – изящен? 
А) едър – дребен 
Б) древен – старогръцки  
В) животински – растителен  
Г) гигантски – огромен 
 
9. Коя от подчертаните думи има антоним? Посочете го. 
Това са едри (А) пеперуди (Б), които с разперени крила (В) достигат 15 – 18 см (Г) 
големина. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
10. Коя от думите е сложна? 
А) пеперуди 
Б) яркосин 
В) тропически 
Г) изящество 
 
11. Колко сложни изречения има в първия абзац на текста?  
А) едно 
Б) две 
В) три 
Г) четири 
 
12. В кое изречение има два подлога? 
А) За да се избавят от „надвисналата опасност”, индианците играят особен „пеперуден 
танц”, при който украсяват главата си с двойка пъстро нашарени крила. 
Б) Индианските племена смятат тези пеперуди за опасни демони. 
В) В умерените географски ширини пеперудите са несъмнено най-красивите животни. 
Г) Не един пътешественик е притаявал дъх пред великолепното зрелище, което предлагат 
прекрасните сини пеперуди. 
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13. Препишете последните две изречения от текста, като замените глаголните форми 
в сегашно време с подходящи глаголни форми в минало време. Коя глаголна форма 
в сегашно време трябва да се запази?  Подчертайте я. 

             

             

             

             
              

             
              

 
14. В кой ред думи, употребени в текста, НЯМА прилагателно име? 
А) древните, романтично, очевидно 
Б) случайно, действително, хубост 
В) животински, тропически, умерени  
Г) несъмнено, пеперуден, демони 
 
15. Препишете текста, като поправите правописните грешки. 

Много дълго време Китай е била единственната страна в света, която произвеждала 
куприна. Изнасянето на копринената пеперуда било забранено под страх от смъртно 
наказание. През 555 г. двама европеиски монаси оспели да принесат в кухи бъстуни яйца 
от тази пеперуда от Китай до Цариград. С това те поставили началото на одглеждането на 
копринената пеперуда в Европа. 

Копринената пеперуда неможе да хвърчи, докато много други видове пеперуди са 
отлични летци, а някои от тях преминават ежегодно грамадни растояния. С настъпване на 
студеното време наесен пеперудите, които живеят в Южна Канада и по северните области 
над САЩ, започват да прелитат на юг на огромни ята, състоящи се често от мильони 
екземпляри. 
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16. Прочете цитатите от стихотворенията на Ран Босилек и Леда Милева. Кои са 
образите на родното в тях?  
 

Наближава в село да се върна,  
да се върна – майка да прегърна.  

   Ран Босилек „Я кажи ми, облаче ле бяло” 
 

... за радостта да тръгнеш пак обратно, 
за радостта да се завърнеш у дома. 

   Леда Милева „Завръщане” 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
17. Прочетете откъса от „Мечо Пух” и отговорете на въпросите. 

– Какво прави Кристофър Робин през сутрините? Учи! Става Образован. Той 
осладява Науката – мисля, това е думата, която ми спомена, но аз може би не обяснявам 
добре – той осладява Науката. И аз също, доколкото мога… ако правилно се изразявам, 
осл… осл… е, правя същото като него. Това например е…  

– Едно А – каза Зайо, – но не много хубаво. Е, аз трябва да вървя да разкажа на 
другите!  
 
А) Защо Йори казва, че Кристофър Робин „осладява” Науката?  

Б) Какво значение влага той в глагола „осладявам”? 
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18. Прочетете поговорката и отговорете на въпроса „Защо не се хвали добрият 
човек?”. 
„Добрият човек все добрини прави, но на никого не се хвали.”  

             

             

             

             

             

             

             

             

              

              

              

              
 


