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СМБ – секция  Плевен и НУ„Патриарх Евтимий” Плевен 

 СЪСТЕЗАНИЕ по БЕЛ „ Аз съм българче” – 7.03.2015 година 

 

III клас 
 Време за решаване – 90 минути. 

 Четете внимателно и отговаряйте на въпросите. Задачите 5,8,9,11,12,13 и 14  

имат един верен отговор и носят 1 точка. Оградете го. 7 задача –  2т. Задача 1,6,15 и 16 

– 3т. 2,3,4 и10 задача – 4т. Задача 17 – 13т.  

/Максимален брой – 50т./ 

Име  ………………………………………………………… училище ………………………………… 

 

 Прочетете текста и отговорете на въпросите след него. 

 

Последната борба 

Иван Шишман се намирал в другата част на царството, затова защитниците на 

крепостта ръководил патриархът на Българската църква Евтимий. 

Той бил роден тук, в Търново. Още като млад избрал монашеския живот. Учил в 

Килифаревския манастир, а по-късно в Атон, където се намирали най-богатите 

манастирски библиотеки. Още там Евтимий се прочул с мъдростта си. Заради 

благочестивия си живот бил избран за патриарх на Българската църква. 

Три месеца османците обсаждали българската столица.Въпреки упоритата 

съпротива Царевец паднал. Османският военачалник заповядал да бъде посечен върху 

крепостната стена водачът на защитниците –  Патриарх Евтимий. Легендата разказва, 

че ръката на палача, който вдигнал меч над главата му, се вкаменила. Патриарх 

Евтимий заедно с други видни граждани били принудени да напуснат Търново. 

Жителите на града излезли по улиците, за да се простят с последния български 

патриарх, когото всички почитали и обичали. Със заточаването му се сложило край на 

Българската патриаршия. Скоро след това в битка с османците загинал цар Иван 

Шишман. 

1.Защо Евтимий е бил избран за патриарх? Препишете от текста. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2.Защо според вас ръката на палача се е вкаменила? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.Подчертайте близкозначните думи /синонимите/, с които бихте заменили 

подчертаната дума в шестото изречение. 

мъдър, набожен, умен, религиозен, правоверен, честен, благоверен, благ, добър 

4. Каква част на речта е подчертаната дума? Определете граматическите ú 

категории. 

благочестивия –  ___________________________________________________________ 

5. В изречението: „Въпреки упоритата съпротива Царевец паднал“, глаголът 

„паднал“ е употребен: 
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А) в пряко значение;  

Б) в преносно значение. 

6. Защо жителите на града излезли да се простят с Патриарх Евтимий? 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7. С коя дума бихте заменили потъмнената дума в подчертаното изречение, така 

че да не се промени значението му? 

 

8. Колко са съществителните имена в подчертаното изречение? 

А) 2    Б) 3   В) 4 

 

9. Колко от съществителните имена в подчертаното изречение са членувани? 

А) 2    Б) 3   В) 4 

 

10. От съществителните имена с подходящи наставки образувайте прилагателно 

име и глагол. 

скок –   ______________________________________________________________ 

път –     ______________________________________________________________ 

11. Думите път, пътник, попътен са: 

А) сродни думи;  Б) форми на думата;      В) близкозначни думи /синоними/. 

 

12. Коя от думите не е сродна на останалите? Подчертайте я. 

бяга, бягство, избяга, пробяга, бяг, бягане, бряг, надбяга, разбягаха се 

13. На кой ред думите са в реда: съществително име, прилагателно име, глагол? 

А) март, вали, дъждовен; 

Б) студен, месец, вървя; 

В) конец, червен, усуквам 

14. Коя дума не съдържа наставка? 

А) писател;  Б) петел;  В) лечител. 

15. Свържете думите с тяхното значение. 

напет     едва свети 

бъркотия  строен, хубав, изправен 

мъждука   суматоха, неразбория, безредие  

16. Каква част на речта е думата мъждука? Напиши изречение с 

противоположната дума. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

17. Разкажете как се прави традиционна мартеница. Защо се използват 

определени цветове? 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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III клас 

 

Ключ 
 

 

 

1. 

 

Заради благочестивия си живот бил избран за патриарх на Българската църква. 

 

 

2. 

 

свят човек; благочестив човек; патриарх на Българската църква ; силата на 

религията; страх от Бог /приемат се за верни всички близки по смисъл/ 

 

3. 

набожен, религиозен, правоверен, благоверен 

 

4. благочестивия – прил.име, м.р., ед.ч., чл. 

5. Б 

 

6. 

Защото го почитали и обичали.  

Жителите на града се простили с патриарха, защото го почитали и обичали.  

 /приемат се за верни и синонимите им/ 

7. да се сбогуват 

8. В 

9. Б 

10.      скок – скоклив – скачам 

     път – пътен – пътувам 

     /приемат се за верни и формите им/ 

11. А 

12. бряг 

13. В 

14. Б 

15. напет                        едва свети 

бъркотия                  строен, хубав, изправен 

мъждука                суматоха, неразбория, безредие 

16.       мъждука – глагол  

Звездата/лампата/ блести/грее/. 

17. Опорни думи при съставяне на текста: 

Бял; червен; конец; усукан; празник; дълголетие; здраве; традиция; Баба Марта; 

Първи/1/ март; типичен само за България. 
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III клас 

 

Критерии за проверка и оценка: 

 

№ Отговор Точки 

 

1. 

Заради благочестивия си живот бил избран за патриарх на 

Българската църква. / При правописни грешки се отнема 1т./ 
 

3 

 

 

2. 

свят човек – 1т.;  благочестив човек – 1т.;  патриарх на 

Българската църква – 1т.  /силата на религията, страх от Бог/ – 

1т. /При правописни грешки се отнема 1т. /    

 

 

4 

3. набожен – 1т.; религиозен – 1т.; правоверен – 1т.;благоверен –1т. 4 

4. благочестивия – прил. име – 1т.,м.р. – 1т., ед. – 1т., чл. –1т. 4 

6. Защото го почитали и обичали. –2т. 

 Жителите на града се простили с патриарха, защото го почитали 

и обичали. – 3т. / Допускат се и синоними./ 

3 

7. да се сбогуват – 2т./ При правописна грешка се отнема 1т./     2 

10. скок – скоклив –1т., скачам – 1т.             

  път – пътен – 1т., пътувам – 1т. 

/Допускат се и форми на думите./ 

4 

15.  По 1 т. за всяко вярно свързване. 3 

16. глагол – 1т./ Вярно написано изр. –2т./ 3 

17. Бял; червен; конец; усукан; празник; дълголетие; здраве; 

традиция; Баба Марта; Първи/1/ март; типичен само за България 

Всяка опорна дума носи 1т. За правопис – 1т. За правилно 

оформен и подреден текст/абзац/ – 1т.     
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  Общо:43 

 

Задачи с избираем отговор 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Общо:  50  точки 

  

№ Отговор Точки 

5. Б 1 

8. В 1 

9. Б 1 

11. А 1 

12. бряг 1 

13. В 1 

14. Б 1 

  Общо:7 


