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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИКТ на българския народ 

ОЛИМПИАДА-2022 

9. клас 
2022 г. 

Време за работа – 180 минути 

 

 

Необходими материали: син химикал. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Препоръки за учениците: 

- внимателно прочетете заданията, предложени в теста; 

- решаването на всички тестови задачи е задължително. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Успешна работа! 

 

 

 

 
Ф. И. на проверяващия: ______________________/________/Брой точки:_______ 

Ф. И. на проверяващия: ______________________/________/Брой точки:_______ 

 

 

Спечелено място:_______________ 

 



Прочетете внимателно текста и отговорете на въпросите: 

 

— Аз съм ловец — каза един ден Вълко на своя помощник. — Шест 

години съм ходил на лов по тия места. Тъй че не се учудвай, дето те водя като 

у дома си. 

И той разказваше такива истории из своя ловджийски живот, че Янко 

се изпълваше с уважение към него. Гледаше силното му тяло, дебелите му, 

черни мустаци и си мислеше: „Добре ме нареди ти, няма да видя спокоен ден“ 

— ала сърцето му, кой знае защо, започваше да се пълни с обич към Вълко. И 

като поглеждаше горите, които преливаха в огнени тонове, ставаше му драго 

и се усещаше силен и горд. Какъв чуден човек беше неговият началник! 

Делеше храната си с него, съветваше го, грижеше се да го упъти, да му 

помогне. Такъв другар не беше имал никога, все едно като баща. „Само дето е 

толкова неумолим и строг в службата“ — разсъждаваше момъкът и чувстваше, 

че се забърква. 

Те обиколиха цялата местност около Солените извори и построиха 

първите хранилки — ясли за дивеча. В тях щяха да оставят храна на животните 

през тежките зимни дни. С помощта на майстори дърводелци Вълко построи 

там навес, а на петдесет крачки от него — малка дървена колиба, която щеше 

да служи за подслон и за склад. От Солените извори започваше Тихата долина 

— дълбока и равна котловина, в която дивечът зимуваше. Тук двамата 

поставиха много колове, разцепени на върха, и в цепнатините набучиха буца 

сол, за да могат сърните и елените да ближат от нея. След четиридневни 

обиколки на север и на юг от билото на планината те се върнаха у дома, в 

топлата и уютна хижа. През това време хванаха първия бракониер и му взеха 

оръжието, Вълко направи събрание, на което той говори кратко и ясно, 

обяснявайки за огромното значение на горите и дивеча. 

— Един ден, който не е далече — каза той, — тия гори, в които се крият 

нечувани богатства, ще дават не само дърва за горене и материал за строеж, но 

и ще служат на нашата бъдеща индустрия. От дървесината на бука днешната 

наука може да извлича много ценни неща — като започнем от хартията и 

свършим с най-различни химикали. Горите и дивечът в тях са собственост на 

народа. Значи длъжни сме да ги пазим и да увеличим богатствата, които се 

крият в тях, а не да ги унищожаваме.  

                                                                                                    (по Емилиан Станев) 

 

 

 

 

 



№ Тестови задачи Точки Точки 

1. Съгласни ли сте със следните твърдения? Заградете с Да или Не 

срещу всяко от тях: 

А) Вълко обикаля гората с пленника си.                                   Да/Не 

 

Б) Янко проявяваше неуважение към началниика си.             Да/Не 

 

В) Горите и дивечът принадлежат на хората.                           Да/Не 

 

Г) Вълко с майсторите дърводелци са построили голяма къща в 

гората.                                                                                            Да/Не 

 

Д) Хранилките на животните бяха пълни с трева.                   Да/Не 

 

L/0/1/2/3/4/

5 

L/0/1/2/3/4/

5 

2. Тълкувайте с по 1 изречение смисъла на изреченията и 

изразите от текста: 

 

1) Няма да видя спокоен ден -  _____________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2) Наука може да извлича много ценни неща - _______________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3)  Добре ме нареди - _____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4) Нечувани богатства - __________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

L/0/1/2/3/4  

 

L/0/1/2/3/4  

 

L/0/1/2/3/4 

L/0/1/2/3/4  

 

L/0/1/2/3/4  

 

L/0/1/2/3/4 

3. Коментирайте с 1-2 изречения следния израз от текста. 

 

Горите и дивечът в тях са собственост на народа. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

L/0/1  

 

L/0/1  

 

L/0/1 

L/0/1  

 

L/0/1  

 

L/0/1 

4. Към кой тип се отнася текстът? Подчертайте верния отговор. 

 

А. Повествование  

 

Б. Описание  

 

В. Разсъждение  

 

Г. Повествование и описание 

L/0/1 L/0/1 

5. Озаглавете текста, като назовете темата, и запишете 

заглавието. 
_________________________________________________________ 

 

L/0/1/2  L/0/1/2 



6. Кои от тропите са употребени в текста? Запишете по един 

пример в съответните редове.  

 

Сравнение _____________________________________________ 

 

Метафора ______________________________________________ 

 

Епитет  ________________________________________________ 

 

L/0/1/2/3 L/0/1/2/3 

7. Характеризирайте Вълко с 3-4 изречения, като назовете и  

аргументирате 3 негови черти, проявени в текста. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

L/0/2/3/4 

L/0/1  

L/0/1  

L/0/1 

L/0/2/3/4 

L/0/1  

L/0/1  

L/0/1 

8. А) Подберете и запишете към посочените думи по един антоним 

от текста: 

Омраза - _________________________________ 

Слаб  - __________________________________ 

Студено - ____________________________________ 

Лесно - ______________________________________ 

Близо - ______________________________________ 

Б) Подберете и запишете към всяка дума по един синоним от 

текста: 

Ядене - ___________________________________ 

Любов - __________________________________ 

Подреден - ________________________________ 

Грамаден - _________________________________ 

Приятел - _____________________________ 

 

L/0/1/2/3/4/

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3/4/

5 

L/0/1/2/3/4/

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3/4/

5 



9. Съставете и запишете 3 изречения, като употребите думата 

«тъмен» в различни значения /можете да променяте формата на 

думата – род и число/. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

L/0/1/2/3 

L/0/1 

L/0/1/2/3 

L/0/1/2/3 

L/0/1 

L/0/1/2/3 

10. Срещу съответната буква запишете правилните форми на 

думите, поставени в скоби. 

А) Членна форма 

Отворих (запечатан) ______________________ плик, но вътре 

липсваше писмо, затова се почудих какво цели (човек) 

_____________________, който ми го е изпратил. 

 

Б) Местоимения 

Той е синът на шефа, за (кой) _____________ ти разказвах вчера, че 

на (никой) _______________ не му е приятно да разговаря с (той) 

_______________ . 

 

L/0/1/2  

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3 

 

 

L/0/1/2  

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3 

 

 

11. Препишете изречението, като поправите правописните и 

пунктауционните грешки. 

Малкото сирачи което за първи път видя пара в раката си, бързу 

забрави падането от каруцата, грабна дарвата и се затече към къщи.  

Като стигна във църковният двор, дървата подаде на бабъта. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

L/0/1/2/3/4/ 

7/8 

L/0/1/2/3/4/ 

7/8 

12. Прочетете изречението и запишете верните твърдения от 

дадените в скобите. 

Тук двамата поставиха много колове, разцепени на върха, и в 

цепнатините набучиха буца сол, за да могат сърните и елените да 

ближат от нея. 

Това изречение е _________________________________ (сложно 

съставно // сложно смесено // сложно съчинено) и се състои от 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 



___________ (две // три // четири) прости изречения. 

 

13. Определете кои от изредените долу времена се срещат в 

текста, като запишете по един пример в съответните редове. 

Минало свършено време - _________________________________ 

Минало несвършено време - ______________________________ 

Бъдеще време - ___________________________________________ 

Бъдеще време в миналото - ____________________________ 

Минало неопределено време - _____________________________ 

Сегашно - ________________________________ 

L0/1/2/3/4/ 

5/6 

 

 

L0/1/2/3/4/ 

5/6 

 

 

14. Трансформирайте изречението в сегашно време изявително 

наклонение: 

Какъв чуден човек беше неговият началник! Делеше храната си с 

него, съветваше го, грижеше се да го упъти, да му помогне. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

L/0/1/2/3/4 L/0/1/2/3/4 

15. Запишете следното изречение, като преобразувате пряката реч 

в косвена: 

Редно е да отидем и да им честитим – каза Хърмаяни и застана на 

пръсти, за да види къде точно са Бил и Фльор сред множеството 

сватбари.  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

L/0/1/2 

L/0/1 

L/0/1 

 

L/0/1/2 

L/0/1 

L/0/1 

 

16. Запишете до всеки цитат номера, който посочва автора му и 

произведението. 

 

Петко Р. Славейков «Изворът на белоногата» (1); Христо 

Смирненски «Юноша» (2); Хр. Ботев «Майце си» (3); Ел. Багряна 

«Потомка» (4); Добри Чинтулов «Стара майка се прощава със сина 

си» (5). 

 

А) «Аз не зная защо съм на тоз свят роден,  

не попитах защо ще умра,  

тук дойдох запленен и от сивия ден,  

L/0/1/2/3  

 

L/0/1/2/3  

 



и от цветната майска зора.»   ( ___) 

 

Б) «Няма прародителски портрети,  

ни фамилна книга в моя род  

и не знам аз техните завети,  

техните лица, души, живот.  

Но усещам в мене бие древна,  

скитническа, непокорна кръв»   ( ____) 

 

В) «— Младо, безумно момиче, 

ти още нищо не знаеш! 

Мене повярвай, послушай, 

да си намериш късметът: 

бяла ханъма да станеш, 

злато, коприна да носиш, 

в светли хареми да седиш,  

жълти жълтици да нижеш  

размесом с дребен маргарец.»   (___) 

 

17. Посочете жанровете на следните произведения: 

 

 „Потомка“- _________________________  

„Под игото“ - _______________________ 

„Изворът на белоногата“ - _________________________ 

„Косачи“  - __________________________________ 

„Немили-недраги“ - __________________________ 

L/0/1/2/3/4/ 

5 

L/0/1/2/3/4/ 

5 

18. Свържете правилно авторите с техните творби: 

Петко Р.Славейков                              „Моят род” 

Христо Ботев                                        „Родина” 

Пенчо Славейков                                 „Ангелинка” 

Христо Смирненски                            „По-малка сестра” 

Блага Димитрова                                  „Патриот” 

Нико Стоянов                                       „Към висини” 

Йордан Йовков                                     „Сто двадесет души” 

Елин Пелин                                            

L/0/1/2/3/4 

5/6/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3/4 

5/6/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Попълнете празните места в изречението: 

Обредът Герман ____________________ най-често се прави през 

__________________, когато има продължителна ______________, 

а посевите се нуждаят от _________________. Какво представлява 

L/0/1/2/3/4 

5/6/7/8 

 

 

 

 

 

 

L/0/1/2/3/4 

5/6/7/8 

 

 

 

 

 

 



Герман? Това е _______________ фигура от ___________ или 

___________, на която се организира ______________________.   

 

 

 

 

 

 

20. Мъдрецът някога е казал: "Когато отсечете и последното 

дърво, пресушите и последната река, убиете и последното 

животно, ще разберете, че парите не стават за ядене." Актуални 

ли са тези думи и днес? 

В кратък текст от 6-7 изречения изразете аргументирано 

мнението си (3 аргумента) по въпроса:  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

L/0/1/2/3 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

L/0/1/2 

 

L/0/1/2/3 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

L/0/1 

 

 

 


