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ТЕСТ № 1 

 
 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
 

 

НАЧАЛЕН КУРС  

 

 февру  година  

Време за работа  – 60 минути 
 

 

Необходими материали: син химикал. 

 

 

 

Препоръки за кандидатите: 

- Внимателно прочети заданията, предложени в текста. 

- Решаване на всички тестови задачи е задължително. 

 

 

 

Успешна работа!

 
 

 

          

 

 

Район/ Муниципий: 

   
 

Местност: 

  
 

Училище: 

   
 

  
 

Фамилия, име на ученика: 

   

 

ТЕСТОВЕ ЗА ТРЕНИРАНЕ





Прочети внимателно текста. 

         У Васкови стана весело. Дойдоха много гости – цялото село се събра на 

сватбата. Най-радостна сред всички беше неговата кака Янка. С белия си воал тя 

грееше като пролетно цвете. 

        Ето го дойде и Васко. Той носеше подарък на кака си  –  едно дръвче. 

– За пръв път виждам на сватба да подаряват дръвче – каза Васковият чичо.            

– Как се досети, момчето ми? Виж каква хубава ябълчица е! – погали той 

тънкото стъбло на дръвчето. 

        – Дядо ме научи! – отговори Васко и сърцето му затупа от радост. 

        – И добре сме направили! – рече старецът. – Хубав подарък е това, хора! 

Много хубав! Дълги години ще дава плод и ще радва стопаните на този дом… 

Хайде да посадим дръвчето за спомен от този ден! 

      Така и направиха. Нека расте сега, нека се разклонява, нека стане кичеста 

ябълка! 

                                                                                            ( по Таня Касабова ) 

 

№ Тестови задачи Точки 

1. Намери и загради с кръгче буквата с вярното твърдение: 

 Според текста гостите дойдоха у Васкови 

 

А. на рожден ден  Б. на кръщение  В. на имен ден  Г. на сватба 

L/0/1 

 

2. Намери и загради с кръгче буквата с вярното твърдение: 

 Според текста Васко подари на кака си 

А. воал  Б. ябълки  В. дръвче  Г. букет цветя 

L/0/1 

 

3. Намери и загради с кръгче буквата с верния отговор на 

въпроса: 

 Кой от българските пролетни народни празници  крие 

в името си названието на дърво? 

А. Цветница  Б. Връбница  В. Лазаровден  Г. Гергьовден   

L/0/1 

 

4. Избери и подчертай 4 думи, с които може да се опише какъв е 

Васко според текста. 

Внимателен, страхлив, добър, доверчив, радостен, глупав, 

сърдит, грижовен. 

L/0/1/2/3/4 

5. Състави и запиши 3 въпроса по съдържанието на текста, 

които да започват с думи: 

Какво__________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

L/0/1/2 

L/0/1/2 



 

Кой____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Каква__________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

6. Отговори и запиши с «Да» или «Не». 

Този текст е текст повествование___________ 

L/0/2 

7. Формулирай с едно изречение защо дръвчето е хубав 

подарък според текста. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

 

 

 

8. Озаглави разказа, като изразиш основната мисъл или 

темата, и запиши заглавието. 

________________________________________________________ 

 

L/0/1/2 

9. Към всяка дума от първата колонка намери във втората 

колонка дума с близко значение и запиши до нея съответната 

цифра. 

1 хубав                                 __ ясен 

2 весел                                  __ мирен 

3 светъл                                __ печален 

4 тъжен                                 __ кичест 

5 клонест                              __ радостен 

6 спокоен                             __ красив 

L0/1/2/3/4/

5/6 

 

 

10. Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът 

«Бащина поука – синова сполука» означава: 

А. Бащата прави домашното на сина си. 

Б. За да получиш подарък, трябва да слушаш баща си. 

В. Трябва да слушаш родителите си, за да си успешен в живота.  

Г. Баща и син са добри приятели. 

L/0/2 

11. 

 

 

Намери и подчертай 5 сродни думи към думата подарък:  

 

Подарен, пъдар, подарявам, подавам, дарение, продавач, 

подаръци, дарове, поддържа, подаръче. 

 

L0/1/2/3/4/

5 



12. В кой от редовете няма правописни грешки? Загради c 

кръгче съответната буква. 

A. свадба, васко 

Б. хубав, ябалка 

B. дръфче, радос 

Г. отговор, тънък 

L/0/2 

13 Състави и запиши словосъчетания, като подбереш към всяко 

съществително име по едно подходящо по смисъл 

прилагателно име от скобите и ги съгласуваш. 

Братче, ден, сестра (малък, хубав, тържествен). 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

 

 

 

 

 

 

14. Попълни изреченията, като членуваш правилно думата 

«герой». 

_______________ се радва на подаръка си. 

Хубавият подарък прави  _______________  доволен и щастлив. 

L0/1/2 

15. Напиши текст от 5 изречения, в който да разкажеш за една 

традиция във вашето семейство.  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

L/0/1 

L0/1/2/3/4/

5 

L0/1/2 

 

 

 

 


