
Предварително тестиране, Схема на оценяване, Тест № 1, 4 клас, 2020 

N 

П/п 

Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на 

оценяването 

1 - 3 

 

 

 

Намери и загради с 

кръгче буквата с 

вярното 

твърдение/верния 

отговор. 

Г. на сватба    

В. дръвче   

Б. Връбница     

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

по 1 точка за всеки 

верен отговор. 

4. Избери и подчертай 

4 думи, с които 

може да се опише 

какъв е Васко 

според текста. 

Внимателен, добър,  радостен,  

грижовен. 

 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за всеки 

правилен отговор. 

5. Състави и запиши 3 

въпроса по 

съдържанието на 

текста, които да 

започват с думи… 

 

Примери: 

Какво носеше Васко? 

Кой научи Васко да подари 

дръвче? 

Каква беше Янка? 

( и др. варианти) 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

по 1 точка за 

правилно 

формулиран въпрос. 

по 1 точка за 

правопис и 

пунктуация, 

съответни на 

изучените 

правописни и 

пунктуационни 

норми. 

6. Отговори и 

запиши с 

«Да» или 

«Не». 

Да L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 

7. Формулирай с едно 

изречение защо 

дръвчето е хубав 

подарък според 

текста. 

 

Защото дълги години ще дава 

плодове и ще радва стопаните. 

( и др. варианти) 

L/0/1/2 

1 точка за вярно 

формулирана 

основна мисъл на 

текста. 

1 точка за  

изречение, написано 

в съответствие с 

изучените 

правописни норми. 



8. Озаглави разказа, 

като изразиш 

основната мисъл 

или темата, и 

запиши заглавието.  

Сватбен подарък. 

 (и др.варианти) 

L0/1/2 

2 точки, ако 

заглавието отразява 

темата (основната 

мисъл) на текста. 

1 точка, ако 

заглавието отразява 

само главните 

действащи лица. 

9. Към всяка дума от 

първата колонка 

намери във втората 

колонка дума с 

близко значение и 

запиши до нея 

съответната цифра. 

 3 ясен 

 6 мирен 

 4 печален 

 5 кичест 

 2 радостен 

 1 красив  

L0/1/2/3/4/5/6 

по 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 

10. Загради c кръгче 

буквата на верния 

отговор. Изразът 

«Бащина поука – 

синова сполука» 

означава: 

В. Трябва да слушаш 

родителите си, за да си 

успешен в живота. 

L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 

 

11. Намери и подчертай 

5 сродни думи към 

думата подарък:  

Подарен, подарявам, дарение, 

дарове, подаръче. 

 

L/0/1/2/3/4/5 

по 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 

12. В кой от редовете 

няма правописни 

грешки? Загради c 

кръгче съответната 

буква. 

 Г. отговор, тънък 

 

 

L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 

13. Състави и запиши 

словосъчетания, 

като подбереш към 

всяко 

съществително име 

по едно подходящо 

по смисъл 

прилагателно име 

от скобите и ги 

съгласуваш. 

Малко братче, тържествен ден, 

хубава сестра. 

 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за всяко  

вярно съставено и 

съгласувано 

словосъчетание. 

L/0/1/2/3 

по 1 точка за верен 

правопис. 

14.             Попълни 

изреченията, като 

членуваш правилно 

Героят се радва на подаръка 

си. 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяка 

правилно 

употребена 



думата «герой». 

 

Хубавият подарък прави    

героя доволен и щастлив. 

членувана форма. 

15. Напиши текст от 5 

изречения, в който 

да разкажеш за една 

традиция във 

вашето семейство.  

 

 L/0/1 

1 точка за 

съответствие на 

темата и добре 

изграден свързан 

текст. 

L/0/1/2/3/4/5 

по 1 точка за всяко 

правилно съставено 

изречение, написано 

в съответствие с 

темата и с изучените 

правописни норми. 

L/0/1/2 

2 точки, ако в текста 

няма допуснати 

правописни грешки. 

1 точка, ако в текста 

има допуснати 1-4 

правописни грешки. 

0 точки, ако в текста 

има допуснати 5 и 

повече правописни 

грешки. 

   Общо: 50 точки. 

 


