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НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ “МИХАИЛ ЛЪКАТНИК”- БУРГАС 

НБУ “Михаил Лъкатник” гр. Бургас-8010, ж.к. “Славейков”,  

тел/факс:056/58 87 99; 056/58 87 95; тел.канцелария: 056/58 88 00; 

 e-mail: lakatnik@lakatnik.org www.lakatnik.org 

 

КОНКУРС „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“ 

27.02.2015 г. – Първи етап 

ТЕСТ ЗА ТРЕТИ  КЛАС 

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

Училище: ………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Прочетете текста и решете от 1. до 6. задача. 

 
Българската шевица е част от нашето културно 

фолклорно наследство. Тя украсявала векове наред дрехата 
на българина. Сръчната българка не оставяла бяло 
"пространство", което се вижда, неизвезано. Яката на 
мъжката риза, ръкавите и полите на женската, грейвали в 
червено, зелено, кафяво, жълто. Сред тези ярки цветове, 
контрастирали  „меки” и „измити”, преплетени в причудливи 
геометрични фигури, растителни и животински образи.  

Шевицата е бродирана направо върху тъканта, с фино 
изпредени, боядисани с растителни багрила вълнени конци.  

Българската шевицата е богата, тайнствена, магическа. Тя е неповторима, тя 
„говори”. Но тя има и силата да пази човека от злото.  

Всяка българска бродерия е послание, отражение на живота и любовта  към нейния 
създател. 
 

1 зад. Какво се украсява с българската шевица? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 зад. Какви конци са използвани при изработването на шевицата? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 зад. Кои думи са сродни? 

 

а/ българска, българин, българка; 

б/ български, българска, българската; 

в/ бълбукам, бълвам, бълнувам. 

 

4 зад. С кое значение е използвана думата мек в текста? 

 

а/ който лесно се огъва; 

б/ приятен за гледане; 

в/ кротък, отстъпчив. 
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5 зад. Кое твърдение според текста не е вярно? 

 

а/ шевицата пази  от злото; 

б/ шевицата е послание; 

в/ шевицата „мълчи”. 

 

6 зад. На кои думи от текста са посочените синоними: 

 

................................ - вълшебна, чародейна 

................................ - обич, привързаност 

................................ - бои, цветове, шарки 

 

7 зад. Кои думи са образувани от корен и наставка? 

 

а/ жълтица, жълтист, пожълтя; 

б/ пазач, опазен, предпази; 

в/ златар, златен, златист. 

 

8 зад. Кои фамилни имена отразяват дарбите на народа  ни? 

а/ Билкаров, Върбанов, Грозданов; 

б/ Гайдаров, Кавалджиев, Орфеев; 

в/ Овчаров, Даскалов, Шивачев. 

 

9 зад. В кое изречение е допусната правописна грешка? 

а/ Прелеста на българската шевица е забележителна. 

б/ Каква неземна красота има в празничната женска носия! 

в/ През петстотинте години робство нашият народ е създал две велики изкуства – 

народните песни и шевиците. /Пенчо Славейков/ 

 

10 зад. Поставете ударенията. При последователно свързване на ударените срички 

ще получите името на планина в България. 

 

перо            договор           питам             .............................................................. 

 

11 зад. Подчертайте прилагателните имена. Отбележете вярното твърдение. 

 

Чувам глас от младите градини 

с ружи жълти, с теменуги сини... /Н. Зидаров / 

 

а/ прилагателните имена показват как се извършва действието; 

б/ прилагателните имена правят речта жива, красива, изразителна; 

в/ прилагателните имена претрупват текста с излишни думи. 

 

12 зад. Думите Роза, Теменуга, Явор, написани с малка начална буква, са названия 

на: 

 

а/ храсти;    б/ дървета;     в/ храст, тревисто растение, дърво. 
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13 зад. Попълнете квадратчетата със съответната цифра с поредната буква от 

азбуката и ще получите названието на най-старото дърво у нас. 
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В коя родна планина расте най-старото дърво?  .................................................... 

 

14 зад. В кръстословицата са включени 4 имена на защитени животни, включени в 

Червената книга на България. Те са разположени хоризонтално и вертикално. 

Открий ги и ги запиши. 

 

в и д р а р к 

г л е ш ж я д 

й м н щ и у ц 

п е л и к а н 

а ч б у х а л 

я к ф б щ л ч 

ю а р м с о г 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

15 зад. Какви приспособления за хранене имат тревопасните животни? 

а/ много широки задни зъби; 

б/ по-едри и здрави зъби; 

в/ много дълги предни зъби. 

 

16 зад. За кой древен народ се отнася написаното? 

„Това е народ, който ... е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, народ 

комуто не се е случвало да срещне противник, който да му устои... Тях не са поставяли в 

затруднение... нито планинските масиви, нито изпречелите се реки, нито липсата на 

храна, понеже смятат, че е достатъчно да пият кобилешко мляко...” 

 

а/ траки;                                   б/ славяни;                           в/ българи. 

 

17 зад. Кой български владетел изпраща следното послание към бъдещите 

поколения: „Човек дори и добре да живее, умира и друг се ражда…“ 

а/ Омуртаг;                              б/ Крум;                                в/ Симеон. 

 

18 зад. Кога се носят посочените български костюми? 

 

коледарски костюм -  .............................................. 

кукерски костюм      -  .............................................. 

лазарски костюм     -  .............................................. 
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19 зад. Кой празник от календара на българина се чества през месец март? 

 

а/ Баба Марта;            б/ Великден;              в/ Гергьовден. 

 

20 зад. След дълго отсъствие Милан се завърнал от чужбина. Попитали го: „Как се 

чувстваше там?” Той отговорил: „Като дърво без корен.” 

 

Какво е искал да каже с тази поговорка? 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 


