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Участник №:................ 

 

Състезание по български език и литература и математика за 7 клас 

РЕГЛАМЕНТ: 

Състезанието ще се проведе на 17.04.2022 г., от 10:00 часа. 

 В състезанието могат да участват ученици от цялата страна, които през 

настоящата 2021/2022 учебна година са в 7 клас.  

 Тестовите задачи ще са върху материала, изучаван до 7 клас включително. 

 Състезанието ще включва 25 задачи по български език и литература и 25 

задачи по математика.  
 Време за решаване на теста  - 120 минути. 

 Според сложността на въпроса щe се дават определен брой точки за всеки верен 

отговор, а при всеки грешен отговор ще се отнемат 25  % от съответния за 

въпроса брой точки. 

 Обявяване на резултатите и награждаване на участниците – 30.04.2022 г.  

 При положение, че двама или повече състезатели получат еднакъв брой точки и 

се класират на едно и също място, награда получава този състезател, който е 

най-малък възрастово. 
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Секция I 

Прочетете текста, за да изпълните задачи от 1. до 8. включително. 

    Безопасен подслон 

Мъжът, който лежеше по корем на хребета на хълма, се казваше Тил. В селото 

си беше известен като Тил Мелничаря, но мелницата му вече я нямаше. Както го 

нямаше и селото. Бургундците го бяха подпалили преди седмици, както бяха постъпили 

с всички села, през които бяха преминали във Фландрия.  

Тил се повдигна малко, за да може да огледа по-добре порутената сграда в 

далечината. Той я беше наблюдавал часове наред, но мускулите отказваха да му се 

подчинят. Бургундците бяха преминали и оттук, виждаше се. Това, което някога е било 

мелница, също като неговата, сега беше част от дълъг овъглен прорез в пейзажа. 

Сградата обаче не беше напълно срината и това го бе накарало да се взира в нея 

толкова дълго. Можеше да се окаже подходящ подслон за известно време. Стига тук да 

не бяха останали бургундци или - още по-зле - някоя от безчинстващите разбойнически 

банди, които ходеха по петите им. Дори друг скитник като Тил можеше да се окаже 

опасен, ако беше малко по-едър и силен. Той се премести наляво, оставяйки зад себе си 

редкия храсталак, който срастеше по хребета. Новият ъгъл му предостави по-добър 

изглед към ятото гълъби, които се бяха приютили в мелницата, и му позволи да 

надникне във вътрешността през една срутена стена. Останалите все още изглеждаха 

достатъчно стабилни, за да издържат разтурения покрив, по който гълъбите се 

разхождаха важно. Както повечето мелници във Фландрия, и тази беше вятърна и 

макар крилата й да бяха разрушени, кулата все още се извисяваше непокътната. 

Доколкотото Тил можеше да види, от сградата беше останало достатъчно, за да гo 

предпази от вятъра и дъжда. Единственото, което го тревожеше, бе дали е необитаема? 

Той въздъхна дълбоко и отново сниши тялото си към земята. Беше изнемощял, ужасно 

изнемощял. 

Беше 1384-та, но Тил не знаеше това. А дори и да го знаеше, то нямаше да има 

особено значение за него. Поколения наред тази година щеше да бъде помнена във 

Фландрия просто като „годината, в която дойдоха бургундците“. Предходната пък беше 

„годината, в която нямаше лято“, защото след красивата и многообещаваща пролет 

бяха дошли дъждове, които така и не си бяха отишли. Цяла Фландрия, и бездруго ниска 

и равнинна, се беше превърнала в езеро от лепкава кал. Потоците и каналите бяха 

прелели, посевите бяха изгнили в полята и всички разбраха, че гладът е неизбежен. Към 

края на есента, макар и неохотно, започнаха да хвърлят гладни погледи към добитъка. 

Към средата на зимата всичко беше заклано и изядено. 

В селото на Тил също върлуваше глад, но не толкова жесток, защото една от 

възрастните жени навреме беше успяла да убеди хората до ловят и развъждат 

плъховете, които винаги се появяват във времена като тези. Напролет дойдоха и 

бургундците, твърдо решени да отмъстят с кръв за изгонването си от Фландрия няколко 

десетилетия по-рано. Но те също не можеха да си намерят храна и бързаха да се върнат 

обратно.  

Една далечна гръмотевица върна Тил към реалността, напомняйки му, че дори 

съборетина беше подходящ подслон oт наближаващата буря. Той се повдигна отново, 

за да погледне мелницата. Нямаше промяна. На лакти и колене се отдалечи от 

храсталака. Вдигна поглед към небето. Въпреки че трябваше да се придвижва 

внимателно и да се прикрива в дърветата край потока,, той пресметна, че ще има 

достатъчно време, за да стигнe до мелницата, преди да се развилнее бурята. 
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Въпрос 1: Защо се налага Тил да бъде особено предпазлив? 

А Защото се намира на непознато място. 

Б Защото се страхува от идващата буря. 

В Защото животът му е в голяма опасност. 

Г Защото не иска да срещне бургундците.  

Въпрос 2: Какво е пропъдило Тил от селото му? 

Въпрос 3: Жанрът на текста е: 

А разказ 

Б приказка 

В история 

Г легенда 

Въпрос 4: През кой век се развиват събитията в текста? 

 

Въпрос 5: Целта на текста е: 

А да разкрие опасностите, на които са били изложени хората в миналото. 

Б да запознае с бита и ежедневието на хората преди стотици години. 

В да разкаже за опустошенията на бургундците и природните бедствия. 

Г да убеди, че хората, попаднали в опасност, трябва да са съобразителни. 

Въпрос 6: Какво е накарало Тил да мисли, че мелницата е необитаема? 

Въпрос 7: На територията на коя съвременна европейска страна се развива действието 

в описаната история? 

 

 

 

Въпрос 8: Текстът гласи: „... тази година щеше да бъде помнена във Фландрия просто 

като „годината, в която дойдоха бургундците”. 

Открийте и запишете кои са трите отличителни характеристики на страната, в която се 

развиват събитията?  

1. 

2. 

3. 
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Секция II 

9. Срещу съответната буква запишете цифрата на изразното средство, което 

представляват подчертаните думи и изрази      
А) „смъртта за нас е сладка“    1. постоянен епитет 

Б) „там от бели двори“     2. метафора 

В) „с шепота на плахи листи“    3. инверсия 

Г) „в нейни вейчици зелени“    4. оксиморон 

 

 А -    Б -    В -    Г – 

  

 

10. Коя оценка на Бай Ганьо НЕ се отнася до чужденците?     
А) „чудни“   

Б) „просяци“  

В) „все пари искат“  

Г) „такива мазни“ 

 

 

11. За коя река и за кое произведение се отнася всеки от цитатите? 

 

ЦИТАТ РЕКА – ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

1. (...) реката монотонно и жаловито 

шумтеше в дола и се губеше с глух тътен в 

завоя между високо надвесени скали. 

 

2. (...) величествено и тихо се синее между 

тях и нея, като една бара. 

 

3. (...) един дебел пласт лед беше облякъл 

като в медна броня величествената река. 

 

4. (...) утре като премина / през тиха бяла 

(...) 

 

 

А) Дунав от II глава на „Немили-недраги“  

Б) Дунав от „На прощаване в 1868 г.“  

В) Искър от „Една българка“  

Г) Дунав от X глава на „Немили-недраги“ 

 

 

12. В кои части на разказа „Една българка“ баба Илийца се среща с бунтовника и 

каква е сюжетно-композиционната им функция в текста?     
А) втората и четвъртата - ретроспекция и кулминация 

Б) първата и шестата - експозиция и развръзка 

В) първата и третата - експозиция и развитие на действието 

Г) втората и петата - завръзка и втора кулминация 

 

13. Кой от изброените автори твори САМО през епохата на Българското 

възраждане?  

А) Иван Вазов 

Б) Христо Ботев 

В) Алеко Константинов 

Г) Пенчо Славейков 
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14. Срещу биографичните факти посочете името на твореца, за когото се отнасят. 
А) Поет модернист, единият от четворката на кръга „Мисъл“,  която включва още д-р 

Кръстьо Кръстев, Пейо Яворов и Петко Тодоров.  

Б) Професионален писател, написал първия роман в българската литература. 

В) Автор на пътеписи и разкази,  известен с псевдонима Щастливеца. 

Г) Възрожденски поет и журналист, който сътрудничи на Любен Каравелов в 

издаването на вестниците „Свобода“ и „Независимост“,  редактор на вестниците „Дума 

на българските емигранти“ и „Знаме“. 

 

А -     Б -     В -    Г -  

 

 

15. Срещу съответната буква запишете името на героя, който изрича думите:   

А) „България няма да забрави своите храбри синове.“ 

Б) „...ако би бегали: да мрем по-добре!“ 

В) „Защо ви трябваше вам, момчета? Тая пуста царщина тъй ли се лесно разсипва!“ 

Г) „Остави се, брате, изпотрепах се от бяг“  

 

 А -   Б -   В -   Г - 

 

 

16. Попълнете таблицата, като запишете името на героите от повестта „Немили-

недраги“ срещу характеристиката, която се отнася до тях. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОИ 

1. Обобщава чертите на българския 

интелигент в изгнание. 

 

2. Образът му е символ на висока 

общочовешка нравственост и мъдрост, на 

доброта и отзивчивост, героят е 

олицетворение на моралните ценности на 

българския хъш. 

 

3. Вазов е прототип за образа на младия 

хъш. Героят представлява събирателен 

образ на младата творческа интелигенция 

от времето преди Освобождението. 

 

4. Най-жизненият и реалистичен образ в 

повестта. Безумно смел, съобразителен, 

готов е на саможертва в името на България. 

 

 

17. Две от изучените лирически творби на Вазов имат един и същи жанр. 

Запишете кои са тези творби и кой е жанрът.       
творби  

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

жанр   

………………………………………………………………………………………………… 
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Прочетете текста и изпълнете задачите към него (18. – 25.). 

За целите на теста в текста са допуснати езикови грешки! 

 Пътя на керваните от Маракеш до Тимбукту минавал покрай долината на река 

Уарзазат и така се появила казбата (неголямо укрепено мюсюлманско селище) на Айт 

Бен Хадду – окрепено поселение, чийто жители се препитавали пазейки тази част от 

трасето на великата транссахарска магистрала. (...) 

 Обветрен в самотно очарование, Айт Бен Хадду прекарал векове в пълна 

световна неизвестнос. Докато Холивуд не го сложил на картата. След търговците на 

роби било дошло времето на търговците на мечти. През 1962 г. тук снимали „Лорънс 

Арабски“ с Питър О’Тул и Омар Шариф. (...) 

 Списъкът с кинопродукции е дълъг и едно от първите неща които посетителите 

виждат, прекрачвайки входът, са имената на филми като „Мумията“, „Гладиатор“, 

„Принцът на Персия“... и разбира се – „Игра на тронове“. 

          Георги Милков 

18. Изписаната с по-тъмен шрифт част от текста е:      
А) подчинено изречение 

Б) обособена част в просто изречение 

В) просто изречение в състава на сложно съчинено изречение  

Г) еднородна част в просто изречение 

 

19. Запишете израз в преносно значение от текста.     
   

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

20. Препишете от текста пример за съставно именно сказуемо.   
  

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

21. Видът на текста е:          

А) художествен   

В) научнопопулярен 

Б) медиен    

Г) разговорен 

 

22. Преобразувайте подчертаната част в последния абзац в подчинено изречение.

   

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

 

23. Кое твърдение за текста е вярно?        

А) В текста са използвани само преизказни глаголни форми.  

Б) В текста са използвани преизказни и изявителни форми.  

В) В текста са използвани само изявителни форми. 

Г) В текста са използвани форми за условно наклонение.  

 

24. Какво по строеж е подчертаното изречение?       

А) сложно съставно изречение 

Б) просто изречение с обособена част 

В) сложно съчинено изречение 

Г) просто кратко изречение  

 

25. В текста са допуснати ОБЩО 7 правописни, граматични и пунктуационни 

грешки. Редактирайте ги!  
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ЗАДАЧИ  С  ИЗБИРАЕМ  ОТГОВОР  
26.   Стойността на израза 0 3 2 20227 2 3 1    е: 
 А) 0                          Б) 1               В) 2                 Г) – 1  

 
 
  

27. Коя е стойността на израза  23 (6 )к  ,ако 5к    ? 
 А) 8                         Б) 26                В) 22              Г) 12 
 

 
 

28. Кой е нормалният вид на многочлена равен на израза  22 (3 2 ) ( 2)х х х   ? 
 
А) 23 6 2х х             Б) 23 6 2х х    В) 23 6 2х х            Г) 23 6 2х х    
 
 

 
29. Кой от сборовете е най-голям? 
 
А) 6,23 ( 2,77)          Б) 8, 44 ( 0,06)           В) 5,18 ( 4,02)        Г) 5,55 ( 3,33)    

    
 

 
  
30.  Стойността на израза  2 1 11 23 2 6  = 

 
А) 2

3                             Б)  2
3                               В)  1                           Г) -1                            

  
 
 
 
31. Кой от интервалите е решение на неравенството  (5 ) 1 5x x    :  
 
А)  ;1x                 Б)  0;x                   В)  ; 1x            Г)  1;x   
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32. В една урна има 3 бели, 4 червени и 2 зелени топки. Каква е вероятността извадена една топка да 
НЕ е червена ?  

А) 4
9                              Б)  1

3                                    В)   2
3                          Г)  5

9     
 
 
 
33. На чертежа точка Р е средата на RQ ,       MR = NQ и  МR || NQ . Ако 90PRM  и 

25 RMP , то мярката на  MPN  e : 

                                             
     А) 65                          Б) 60                           В) 50                           Г) 40   

 
 
34. За ъглите  ,   и  на триъгълник е изпълнено  3

   . Мярката на ъгъл   е : 

А) 72                              Б) 36                                 В) 108                           Г) 54  
 
 
 
35. Една ябълка струва x лева, а един банан е с 0,35 лева по-скъп от ябълката. 
Стойността на 3 ябълки и 4 банани се пресмята с израза : 
А) 7x + 1,4                   Б) 7x + 3,5                  В) 7x + 0,7                  Г) 7x – 1,4  
     

36. Когато Иван  прочел 20% от една книга, пресметнал, че му остават 90 страници повече,отколкото 
бил прочел. Колко страници има книгата ?   

 
А) 150                            Б) 200                             В) 100                     Г) 250 
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37.  На чертежа правите c, b и d се пресичат в една точка, а правите a и b са успоредни. Ако 

1321   и 1562   , то 3  е равен на: 
 

                                
А) 22                                   Б) 24                               В) 34                        Г) 48  
   
38. Произведението от корените на уравнението | 3( 2) | 2 6x x     e : 

 
А) 5                             Б) −5                В) −6                         Г) 6 
 
 
39. На чертежа  MNP , : : 2 : 5 : 11M N P    , LP  е  ъглополовяща на МPN  и  PH е 

височина. 
Мярката на  LPH  е : 

   
А) 15                                   Б) 18                               В) 30                        Г) 36  
 
 

40. Коренът на   3 7 3 12 4
x x       е: 

 
А) 5

13                           Б) 5
13                              В) 13

5                           Г) 13
5  
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41. На чертежа СH и СМ са съответно височина и медиана в правоъгълния ABC . Ако 90ACB  ,
120CMB  и АH= 4 см,  колко сантиметра е дължината на хипотенузата АВ? 

             
А) 8                  Б) 9                     В) 16                Г) 12   

 
 

42. Вики изминава 450 метра за 2 мин. и 30 сек. Колко метра ще измине Емо за 1 мин. и 20 сек., ако 
е три пъти по-бавен от Вики ?   

 
А) 60 м.                     Б) 80 м.                        В) 90 м.                   Г) 120 м. 
 

 
 
 
43. Сборът на три числа е 51. Първото е два пъти по-малко от второто, а второто се отнася към 

третото както 3 : 4 . Разликата на най-голямото и най-малкото число е : 
 
А) 14                 Б) 15                 В) 16                          Г) 17 
 
 

44. На чертежа SAC  и SBC са симетралите съответно на страните АС и ВС в триъгълника АВС . Ако 
АВ+КР = 21 см , дължината на CQ e :  
 

 А) 7                           Б) 8                               В) 9                             Г) 6  
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45. Една тръба може да напълнии басейн за 9 часа, втора тръба за 12 часа, а трета тръба за 18 часа. 
Ако трите тръби са отворени едновременно, те ще напълнят басейна за : 

 А) 3 часа   Б) 4 часа  В) 5 часа  Г) 6 часа 
 

 
46. В листа за отговори срещу всяка от буквите (A), (B), (C) и (D) запишете номера на 

числото,което го решава, от колоната вдясно.   
 
(A) 3 1,52

xx     (I) няма решение 
(II) 1x    
(III) 0x   
(IV) 1x   
 

(B) 2.(1 ) 3 3x x     
(C) 0,5.(4 8) 3x x     

(D) 2 2.(1 ) 4x x     
 

47. В правоъгълния триъгълник АВС 90АCB  , 30BАC   и АС = 12 см. Отсечките СМ и BL сa 
съответно медиана и ъглополовяща в ABC  .  
Попълнете пропуснатия текст.  

  
(1) Отношението :LC АL е равно на .... : ....  
(2) ..... AL cm  
(3) Според страните ACМ е  ........................ .   
(4) Правите  и ВL МC сключват ъгъл, равен на .....   
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48. Намерете числената стойност на израза 2(3 2 ) (3 )(3 ) (1 )(2 3 )В у у у у у         , ако 1
2у   . 

 
 
 
 

49.  Диаграмата показва броя на оценките,получени на една контролна работа. 

 (1) Колко е процентът на броя оценки „слаб“ от броя оценки „отличен“ ? 
 

 
 
(2) Ако броят на оценките „среден“ е р, изразете чрез р общия брой на всички оценки. 

 
 
 

(3) Оценките „отличен“ са осем на брой. Колко е броят на всички оценки ,показани на диаграмата ?  
 
 
 
50. Даден е равнобедрен триъгълник АВС  с 120АСВ   . На продължението на медианата СМ е 

взета точка Р така,че 1 .4 СР СМ . Определете големината на РАС  и ако СМ = 12 см, намерете 
разликата от периметрите на АСР  и АВС  в сантиметри. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                       --- край на теста по математика --- 


