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КОНКУРС „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“
29.02.2016 г. – Първи етап
ТЕСТ ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Име, презиме, фамилия: …………………………………………………………………………………….………….………
Училище: ………………………………………………………………………………………………………………………….……
Прочети текста и отговори на задачите.
Местността е цялата в камънак и храсталак. Суха, безводна, дива. И само еднаединствена борика има там с три борчета.
Старата борика-майка не е красавица. Коя ли черна борика е красавица? Изгърбена и
засукана, с оредели клони, тя е цялата за чудо и приказ отрупана с шишарки и цвят: цвят до
цвят! Старите шишарки още не окапали – нови завързали. Защо са ѝ на тая проскубана
бабичка тия семена и тоя плод? Очевидно тя бърза да намножи своята колония, да осигури
своето безсмъртие – да наплоди из тия пущинаци повече иглолистен народ.
Бърза бориката, но и камъкът – сив, студен и див – не се трогва от родителските ѝ
пориви и е оставил да се вкоренят в него само три от рожбиците ѝ.
Н. Хайтов

1 зад. Посочете кои са главните герои и с кое изразно средство писателят ги представя.
А) бориката и камъкът; олицетворение;
Б) камъните и храстите; повторение;
В) камъкът и децата на бориката; епитети.
2 зад. Запишете думите, с които авторът изобразява местността.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
3 зад. Опишете старата борика, като използвате думите на автора.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
4 зад. Защо са ѝ на „тая проскубана бабичка” тия семена и тоя плод?
А) иска да ги хвърли в земята, защото настъпва есен;
Б) иска да осигури своето безсмъртие;
В) иска да подразни камъка.
5 зад. Чрез израза „за чудо и приказ” авторът:
А) събужда у нас възхищение, че бориката е много красива с цветовете си;
Б) показва, че тя е силна и ще победи камъка;
В) ни казва, че тя е хубава, но самонадеяна (безотговорна).
6 зад. При кой български владетел византийската армия претърпява страшен погром,
посочен в изречението:
„Като паднал окаяно Никифор във войната, той докарал неизлечим позор на ромейското
царство и на войската, както и извънредно голямо безчестие”.
Теодор Студит

А) Аспарух

Б) Тервел

В) Крум

7 зад. Образът на кой български владетел е представен в описанието на Йоан Екзарх?
„Всичко тук сияе, всичко блести и свидетелства за величието на владетеля - князът
пребивава в разкошен дворец, седи на трон; облечен е в скъпоценни одежди, на бедрото му
виси златен меч; от двете му страни стоят боляри, които слушат мъдрите му слова”.
А) Симеон
Б) Самуил
8 зад. Направи визитка на своето родно място.

родно място
…………………………

разположение
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

В) Калоян

природни,
исторически или
културни
забележителности
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

реклама на
родното място
(за твой приятел)
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

9 зад. Прочети внимателно текста и разпредели представителите на животинския
свят по групи.
В Странджа планина е разположен най-старият резерват в България, създаден през
1931 г – Силкосия. В него се опазват над 260 вида растения. Животните са представени от
зелена крастава жаба, дългокрака жаба, шипоопашата костенурка, смок мишкар , авлига,
южен славей, кос, различни видове кълвачи, дива коза, белка, вълк, дива свиня и др.
земноводни

влечуги

птици

бозайници

10 зад. Рибите са част от _______________ природа. Разпредели обитателите на Черно море
в кръстословицата: паламуд, илария, попче, цаца, карагьоз, скумрия, сафрид

*Посочи четири приспособления на рибите за живот във водата.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

