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СМБ- секция Плевен, НУ”П.Евтимий”-Плевен 

Състезание по български език и литература „Аз съм българче”- Плевен -  07.03.2015 г. 

4 клас 
Време за работа – 90 минути. Регламент: Задачи 1, 2 и 3 се оценяват с по 1 точка, задачи 4, 5, 7 

и 8 – по 2 точки, зад. 6 – 3 точки, задачи  9, 12 и 13 – по 4 точки, задачи 10 и 11 – по 5 точки, 

зад.14 – 14 точки. Максимален брой точки – 50.  Организаторите Ви пожелават успех! 
 

 

Име ……………………………………………………………...................................училище ……..................…………………………….  

 

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите след него. 

В един есенен ден на площада поставиха каменна ваза. Дълго време тя стоя празна. Само 

дъждовете я миеха и полираха, докато заблести тъмният й гранит. Край близкия тротоар растеше 

клен. Той бе вече старо дърво и корените му сякаш припукваха от трамвая. По клоните му 

градските врабци си устройваха шумни сборища. Кленът изпрати подарък на каменната ваза 

няколко от своите красиви медножълти листа. Вазата ги прие твърде хладно — листата 

заплуваха в дъждовната вода, която се бе утаила на дъното й. 

През зимата заваля сняг и вазата заприлича на огромна гъба. Врабчетата, почернели от 

саждите, кацаха по нея и се оплакваха от студа и глада. После отлитаха при клена да му кажат и 

на него колко е дълга зимата и как са гладни, горкичките, а никой не се сеща да им натроши 

малко хлебец. Така вазата дочака пролетта. Снегът се стопи и в нея остана само мътна вода, но и 

тя пресъхна от пролетното слънце. 

Една сутрин, когато градското небе ярко синееше, а кленът развиваше младите си листа, 

градинарят напълни вазата с рохка пръст. После зася шепа семена на цветя. Априлският дъжд 

шуптеше в пръстта, а вазата забрави зимната си студенина и жадно поглъщаше слънчевите лъчи. 

Нали трябва да бъде топла като длан, защото в нея се гушеха и кълняха семената. Колкото и да 

бе мълчалива и сдържана, каменната ваза очакваше нетърпеливо цветята, които скоро 

щяха да поникнат. Какви ще бъдат те, ще се спират ли очите на забързаните хора върху 

крехката им хубост? Нали затова я поставиха тук — да развеселява площада. 

— Събудихте ли се, семенца? — често въздишаше каменната ваза, а те дори не я чуваха, 

заети със своите грижи — да пускат коренчета, да източват нагоре стебълца. 

Една сутрин първите цветчета цъфнаха. Те отвориха сини очи и се огледаха срамежливо. 

Първа ги забеляза една пчела, която кой знае какво търсеше по каменистите улици, обточени с 

релси и жици. Забръмча, зашумя припряно, трептенето минаваше по цветята и те натежаваха под 

опрашената й броня. Пчелата сладко се насмука от сладките им копринени биберони и отлетя 

към своята далечна къща. На другата сутрин във вазата затрептяха още много цветя като сини 

пламъчета. Когато пролетният вятър свирнеше в трамвайните жици, цветята се полюляваха и 

каменната ваза приличаше на планинско езеро. Толкова много синева беше събрана в нея. 
1. Текстът е откъс от: 

а) басня б) разказ в) приказка 
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2. Кой годишен сезон липсва в текста? 

а) пролет б) лято  в) зима 

 

3. От къде се появяват семенцата? 

а) подарява ги кленът  б) довява ги вятърът  в) засява ги градинарят 

 

4. Какво прави вазата през пролетта, за да бъде полезна на семената? 

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

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

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

 

5. Как се променя настроенията на врабците през: 

есента ........................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

зимата ....................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

6. Защо пчелата се радва на първите пролетни цветчета? 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

7. От втория абзац извадете едно просто и едно сложно изречение. Напишете ги. 

просто ....................................................................................................................................................................... 

сложно ...................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

8. В избраното просто изречение подчертайте главните части по познатия ви начин. 

 

9. От подчертаното изречение извадете прилагателното име, поясняващо вазата. Превърнете това 

прилагателно име в среден род, единствено число и с него съставете изречение в преносния смисъл 

на прилагателното име. Напишете изречението. 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

10. Напишете синоними на: 

блести - ..................................................................................................................................................................  

крехка - ............................................................................ 

блян - .............................................................................. 

родина - .......................................................................... 

участ - ............................................................................. 

 

11. От посочените думи препишете сродните думи. 

глад, глада, гладувам, гладът, гладуват, гладен, гладник, гладно, гладна, гладя, огладнявам 

.................................................................................................................................................................................. 

12. От петото изречение на текста извадете глаголите и определете граматическите им категории. 

................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

 

 



 

 

3 

 

13.Извадете сравненията от текста, свързани с каменната ваза. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

14. Поправи правописните грешка и препиши правилно текста. 

  

 Слънцето бавно слезе надоло. Лачите му докоснаха повърхноста на морската вуда и тя 

затрептя във силни отблясаци. Заблестя златна слънчева патека. Оранжев пламак лизна 

хоризонтът и във небето сякаш избухна пужар. Съмотна чаика прелетя с силен крясак и кацна на 

пясака. Стоях захласната от наи- красивата глетка и слушах плясака на валните. Наслаждавах се 

на всеки мик.  

 Неповторима е прелеста на морския залес! 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
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Ключ за верните отговори 4 клас 

 

1. – В 

2. – Б 

3. – В  

4. –  Вазата жадно поглъщаше слънчевите лъчи. 

 Вазата иска да стопли семената 

 Приемат се и други отговори с подобен смисъл 

5. –  През пролетта врабците си устройват шумни сборища 

 През зимата врабците се оплакват от студ и глад 

 Приемат се и други отговори с подобен смисъл 

6. –  Пчелата се радва на първите пролетни цветчета, защото може да събере прашец от тях. 

 Пчелата се радва на първите пролетни цветчета, защото се храни с тях. 

 Пчелата се радва на първите пролетни цветчета, защото е свършила дългата зима. 

7. –  Просто изречение- Така вазата дочака пролетта. 

 Сложно изречение- всички останали изречения 

8. -  вазата   дочака 

9. –  каменната   -  каменно 

10. –  блести – свети, сияе, грее, искри, лъщи 

 крехка – чуплива, трошлива 

 блян – мечта, сън, надежда, желание, замечтане, унесеност 

 родина – татковина, отечество 

 участ – съдба, орис 

11.  глад 

 гладувам 

 гладен 

 гладник 

 огладнявам  

12. –  бе – глагол, 3 л. ед.ч.; мин.св.вр. /  мин.несв.вр. 

 припукваха - глагол, 3 л. мн.ч.; мин.св.вр. /  мин.несв.вр. 

13. „заприлича на огромна гъба” 

 „топла като длан” 

14.  - отблясъци, пламък, крясък, пясъка, плясъка 

 - повърхността, прелестта 

 - в силни, в небето, със силен 

 - надолу, лъчите, вода, пътека, пожар, самотна, вълните 

 - хоризонта 

 - гледка, миг, залез 

 - чайка 
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Критерии за оценка: 

   

Четене с разбиране 

1. В 1 т. 

2. Б 1 т. 

3. В 1 т. 

4. За отговор с изречение от текста или за свободен правилен 

отговор. 

За допуснати правописни грешки в отговора- отнемане 1 т. 

2 т. 

 

–1 т. 

5. За отговор с изречение от текста или за свободен правилен 

отговор. 

За допуснати правописни грешки в отговора- отнемане 1 т. 

2 т. 

 

–1 т. 

6. За отговор с изречение от текста или за свободен правилен 

отговор. 

За допуснати правописни грешки в отговора- отнемане 1 т. 

3 т. 

 

–1 т. 

 

  Граматика 

7. За всяко вярно извадено изречение – по 1 т. 2 т. 

8. За правилно подчертаване на подлога и сказуемото 

За подчертаване само на една от частите 

2 т. 

1 т. 

9. Определяне на прилагателното име 

Превръщането му в ср.р.ед.ч. 

Съставяне на изречение 

За всяка допусната правописна грешка се отнема по 1 т. 

1 т. 

1 т. 

2 т. 

–1 т. 

Общо  4 т. 

10. За всеки синоним – по 1 т. Общо  5 т. 

11. За всяка вярно написана сродна дума – по 1 т. Общо  5 т. 

12. За всеки правилно изваден и определен глагол – по 2 т. Общо 4 т. 

13. За всяко вярно сравнение – по 2 т. Общо 4 т. 

14. Съществителни имена на    -ък 

Членуване – тт 

Предлози    в/ във,   с/ със 

Редукция на гласни 

Пълен/ кратък член 

Обеззвучаване на звучни съгласни 

Й 

 

Забележка: Отнемане по 1 т. при всяка допусната друга грешка 

2 т. 

2 т. 

2 т. 

2т. 

2 т. 

2 т. 

2 т. 

Общо: 14 т 

 

 
 


