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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
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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.                  

Живеели в един двор волът и магарето. Завърнал се веднъж от работа 

волът, влязъл в обора и тежко въздъхнал. 

- Защо въздишаш, воле? – запитало го магарето. 

- Спомних си, че утре трябва да ора цял ден, а това не е като да си пееш 

твоите песни – и-а-а, и-а-а… 

- Нас, магарета, ни смятат за глупави, но ти си още по-глупав, щом влачиш 

ярема ден след ден. 

- Че какво да правя? Ти ли ще го влачиш вместо мен? 

- Няма аз да ти влача ярмото, – каза магарето. – Но аз мога да те науча 

какво да правиш, за да се отвърнеш от ярема. Утре, като те изведе господарят от 

обора, почни да накуцваш, пристъпвай на три крака. Тогава той ще те остави на 

мира. 

Волът така и сторил. Заранта господарят погледнал своя куц вол и казал: 

- Какво да правя? Ще впрегна в ярема магарето. То доста стои в обора и 

добре се храни. 

И впрегнал магарето. Нали хората казват: «С твоите камъни по твоята 

глава».  

(По народна приказка) 

№ Тестови задачи Точки 

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

• Според текста 

А) Волът пее песни цял ден. 

Б) Волът се върнал от работа куц. 

В) Волът и магарето живеели в един двор. 

Г) Волът влачи ярема само два дена в годината. 

 

L0/1  

 

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

въпроса: 

• Къде разговарят волът и магарето? 

 

А) В полето,  Б) В двора,  В) В обора,  Г) На пътя  

 

L/0/1 

 

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

въпроса:  

• Какво прави магарето? 

А) Съчувства на вола  Б) Присмива се на вола  

В) Дава добър съвет на вола  Г) Помага на вола да оре 

L/0/1 

 

 

 

 



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

волът според текста. 

Хитър, мързелив, старателен, доверчив, изморен, малък, 

трудолюбив. 

L/0/1/2/3/4 

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

които да започват с думи: 

Кой___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Къде__________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Какво_________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

 

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

Този текст е текст описание___________ 

 

L/0/2 

7. Формулирай с едно изречение защо стопанинът поискал да 

вперегне магарето в ярема според текста. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

 

 

 

8. Озаглави приказката, 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 противоположно значение и запиши до нея 

съответната цифра. 

1 излизам                     __ спомням си 

2 питам                         __ весел 

3 забравям                    __ прост 

4 бъдеще                       __ влизам 

5 тъжен                         __ минало 

6 хитър                          __ отговарям 

 

L0/1/2/3/4/

5/6 

 

 



10. Загради c кръгче буквата на верния отговор.  

Изразът «С твоите камъни по твоята глава» означава: 

А. Неприятелят ти хвърля камък в главата. 

Б. Бъди внимателен да не падне камък на главата ти. 

В. Който прави зло на другия, сам ще пострада. 

Г. Отнякъде паднал камък. 

L/0/2 

11. 

 

 

Намери и подчертай 5 сродни думи към думата летя:  

Полет, лято, летен, летец, летище, пролет, прилеп, прелетен, 

излет, лети. 

L0/1/2/3/4/

5 

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

кръгче съответната буква. 

A. Расказ, разбивам 

Б. Светал, дърво 

B. Празен, праздник 

Г. Голям, сърце 

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. 

Труд, нощ, дете (умен, дълъг, селски). 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

 

 

 

 

 

 
14. Попълни изреченията като членуваш правилно думата 

«приятел». 

________________ на Игор е болен и стои вкъщи. Игор отиде 

при _______________ си да му обясни задачата по математика. 

L0/1/2 

15. Напиши текст от 5 изречения, като отговориш на въпроса: 

«Защо кучето се нарича най-добрият приятел на човека»?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

L/0/1 

L0/1/2/3/4/

5 

L0/1/2 

 

 

 

 


