
 
Aprobată la Comisia Naţională de Examene  Proces-verbal nr. 2 din 26 decembrie 2013 

Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei  nr. 1216 din 27 decembrie 2013 

Programa pentru evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar LIMBA BULGARĂ 

 Ministerul Educaţiei  1 Agenţia de Asigurare a Calităţii 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

програма за изпита в края на началното образование 

 

Съставители:  

 Димитрова Надежда, главен специалист, координатор по български език на 

Агенцията “Осигуряване на качеството” към Министерството на просветата. 

 Рацеева Елена, д-р доц. Висша Антропологическа школа. 

 Кара Надежда, д-р доц.Академия на науките, РМолдова 
 

I. Увод 

Български език и литература се изучава като предмет в онези райони на 

Молдова, където живеят компактно етнически българи. Това са преди всичко 

училищата в Тараклийския район и в град Тараклия, лицей „Васил Левски” в град 

Кишинев, в отделни селища на Комратски, Кантемирски, Кагулски, Каушански и 

Леовски район в образователната програма на средното училище също е включен 

предметът български език и литература. В посочените райони знаенето на диалектна 

форма на българския език е предпоставка за овладяване на неговата книжовна норма. 
 

II. Статута на дисциплината в контекста на всичките изпити 

В молдовските училища, в които се преподава български език като предмет, 

изпитът по български език в края на 4 клас е задължителен за всички. Изпитът ще се 

провежда във формата на тестиране, целта на което е да се провери доколко нивото на 

знанията, уменията и навиците по роден език на учениците съответстват на нивото, 

определено от националните стандарти на обучението за 4 клас. 
 

III. Междупредметни компетенции 

по начална образователна степен 

 комуникативна,  

 езикова,  

 речева,  

 прагматична,  

 аксиологична, 

 социокултурна. 
 

IV. Специфични компетенции по български език и литература 

в началните класове. 

1.1. Слуша внимателно и разбира събеседника в учебни и извънучебни речеви 

ситуации, отговаря на въпроси и адекватно участва в диалог. 

1.2. Говори на своя роден език изразително и правилно, спазвайки изучените езикови 

и правоговорни норми, а също така нормите на българския речев етикет. 

1.3. Чете текст съзнателно, изразително и достатъчно бързо (80-90 думи в мин). 

1.4. Пише грамотно, спазвайки изучените правописни и пунктуационни 

правила: без грешки, без пропуснати или сбъркани букви, преписва вярно от 

зададения източник, пише вярно текст под диктовка, включващ 40-50 думи.  

1.5. Разпознава основните единици на речта: текст, изречение, дума, сричка, звук. 

Различава монологичната и диалогичната реч, функционално-смисловите 

типове текст (повествование, описание, разсъждение); литературните жанрове 

(разказ, стихотворение, басня, приказка, пословици и поговорки, гатанки). 

1.6. Разбира общия смисъл на прочетен или чут текст, отговаря на въпроси по 

съдържанието. 
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1.7. Съотнася заглавие със съдържанието на прочетен или прослушан текст, 

определя тема и основна мисъл, назовава персонажите, мястото и времето 

на действието, последователността на събитията.  

1.8. Открива в текста думи и изрази, които характеризират външността на героя и 

вътрешното му състояние. Изразява отношението си към героя и постъпките му. 

1.9. Преразказва устно или писмено прочетен или прослушан текст-описание 

или текст-повествование (110-120 думи). 

1.10. Прави разлика между звук и буква. Разпознава и разграничава гласни и 

съгласни, звучни-беззвучни съгласни, меки и твърди. 

1.11. Вниква в значението на думата и го обяснява. Различава еднозначни и 

многозначни думи, а също така и думи с преносно значение.Умело ги 

използва в речта си . Познава и уместно прилага в речевите дейности средства 

за художествена изразителност (сравнение, епитет (без използване на 

термина), олицетворение (без изпозване на термина). Класифицира думите по 

лексико-тематични групи, разпознава, подбира и използва в устната и 

писмената си реч сродни думи, синоними, антоними (без термина). 

1.12. Разпознава служебните и самостойните части на речта по смисловите и 

граматичните им особености, правилно използва в устната и писмената си 

реч изучените граматични форми на самостойните части на речта. 

1.13. Различава значимите морфеми и анализира думата по нейния състав (основа 

и окончание; представка, корен, наставка). 

1.14. Различава основните синтактични единици: словосъчетание, изречение, текст. 

Разпознава и уместно използва в речта си различни видове изречения по цел 

на изказването (съобщителни, въпросителни, подбудителни); по интонацията 

(възклицателни, невъзклицателни); по състав (прости, сложни;) 

1.15. Открива връзки между думите в изречението, определя главните (подлог и 

сказуемо) и второстепенните части на изречението (допълнение, определние 

и обстоятелствено пояснение). 

1.16. Съставя самостоятелно изречения по зададен модел и без него, създава 

текстове (до 10-12 изречения) по сюжетни рисунки, по план, по зададено 

начало, по зададена тема; съставя съчинения по наблюдения, преживяване, 

по въображение, като си служи с различни видове изречения по състав и 

цел на изказване. Редактира текст с цел подобряване. 

1.17. Прави на елементарно ниво звуко-буквен, морфемен и морфологичен 

анализ на думата, синтактичен анализ на просто изречение. Използва 

уместно изучените лингвистични термини.  

1.18. Използва учебници, речници, христоматии и други източници на 

информация, перспективно и Интернет. 

1.19. Редактира текст в рамките на изученото откъм смисъла, структурата, 

правописа и пунктуацията. 

1.20. Открива прилики и разлики между диалектната и книжовната реч, между 

български, румънски и руски езици.  

1.21. Използва родния български език за обогатяване на знания, за разширяване 

на своя мироглед и култура. Осъзнава, че родният език е средство за 

опознаване на околния свят, културата и ценностите на българския народ.
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V. Области на знанията 

 

 Възприемане на писмен текст (Четене) 
Специфични компетенции Субкомпетенции Цели на оценяване 

Разбира общия смисъл на прочетен или 

чут текст, отговаря на въпроси по 

съдържанието. 

Ученикът трябва да: 

 чете наум и разбира прочетеното; 

 разграничава основните моменти в развитието 

на действието. 

Ученикът да е способен 

 Да отговоря на въпроси по съдържанието на 

прочетения текст. 

Съотнася заглавие със съдържанието на 

прочетен или прослушан текст, определя 

тема и основна мисъл, назовава 

персонажите, мястото и времето на 

действието, последователността на 

събитията.  

Ученикът трябва да: 

 определя темата и основната мисъл в 

изучаваното произведение;  

 определя опорните думи в текста 

 определя главни и второстепенни герои; 

Ученикът да е способен 

 Да дава варианти заглавия.  

 Да определи темата и основната мисъл на 

прочетения текст. 

 Да определи мястото и времето на действието в 

прочетения текст. 

 Да назове героите от текста в зададена 

последователност. 

Вниква в значението на думата и го 

обяснява.  

Различава еднозначни и многоз-начни 

думи, а също така и думи с преносно 

значение. Уместно ги използва в речта си.  

Класифицира думите по лексико-

тематични групи, разпознава, подбира и 

използва в устната и писмената си реч 

сродни думи, синоними, антоними (без 

термина). 

Познава и уместно прилага в речевите 

дейности средства за художествена 

изразителност.  

Ученикът трябва да: 

 използва уместно езикови средства, характерни 

за ситуацията на общуване, съобразно 

участниците в нея, темата, целта и условията;  

 познава синоними и антоними, различава 

нюанси в лексикално значение,  

 познава пряко и преносно значение и умело ги 

прилага в своя изказ; 

 разпознава и образува сродни думи, различава 

ги по лексикално и граматическо значение; 

 познава художествените изразни средства - 

епитет, сравнение, олицетворение, хипербола; 

Ученикът да е способен: 

 Да определи значението на думата в контекста чрез 

синоними или антоними (без използване на 

термина).  

  Да открива в прочетения текст синоними и 

антоними. 

 Да подбира синоними и антоними (думи с близко 

или противоположно значение) към посочените 

думи от текста. 

 Да използва в речта си думи с пряко и преносно 

значение. 

 Да открива в текста средствата за художес-твена 

изразителност: (сравнение, епитет (без използване 

на термина), олицетворение (без използване на 

термина). 
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 Създаване на писмен текст (Писане) 
Специфични компетенции Субкомпетенции Цели на оценяване 

Пише грамотно, спазвайки 

изучените правописни и 

пунктуационни правила: без 

грешки, без пропуснати или 

сбъркани букви, преписва вярно 

от зададения източник, пише 

вярно текст под диктовка, 

включващ 40-50 думи. 

Ученикът трябва да: 

 Познава правописните и пунктуационните 

правила.  

Правопис на звучни съгласни в края на думата; 

Правопис на звучни съгласни пред беззвучни; 

Правопис на думи с неударени гласни; Правопис 

на представки; Правопис на думи с Й; Правопис 

на буква Я след съгласна; Правопис на Щ; 

Правопис на думи със струпани съгласни.  

Ученикът да е способен: 

 Да прилага изучените правописни и пунктуационни правила.  

Разпознава служебните и 

самостойните части на речта по 

смисловите и граматичните им 

особености, правилно използва в 

устната и писмената си реч 

изучените граматични форми на 

самостойните части на речта. 

Ученикът трябва да: 

 познава съществителни собствени и 

съществителни нарицателни, род, число, 

членуване;  

 познава прилагателни имена/ образуване, род, 

число, членуване, степенуване; 

 познава глаголи/ лице, число , време- сегашно, 

минало , бъдеще/; 

 лични местоимения единствено и множествено 

число; 

 числителни имена/ бройни редни. 

Ученикът да е способен: 

 Да разграничава основните части на речта.  

 Да употребява думите в правилни граматични форми. 

 Да прилага правилата за граматично съгласу-ване. 

 Да употребява правилно членуваните съществителни и 

прилагателни имена. 

 Да образува и употребява форми за сегашно, минало и 

бъдеще време и ги употребява в речта си. 

 Да трансформира граматическа форма на думата съобразно 

променения контекст  

Различава основните 

синтактични единици: 

словосъчетание, изречение, 

текст. Разпознава и уместно 

използва в речта си различни 

видове изречения по цел на 

изказването; по състав. 

Ученикът трябва да: 

 познава видовете изречения по цел на общуване 

и по състав;  

 съставя съобщителни, въпросителни и 

възклицателни изречения. 

 подрежда изречения като спазва логическа 

последователност; 

 отделя изреченията в текста; 

Ученикът да е способен: 

 Да определя видовете изречения по цел на изказване/ 

общуване/ и по състав и ги използва в своя изказ.  

 Да определя главни и второстепенни части в просто 

изречение. 

 Да съставя изречения по цел на изказване/ общуване/ и по 

състав като използва различни словоредни варианти. 

 Да оформя правилно изреченията. 

 Да познава и прилага начините на свързване на простите 

изречения в състава на сложното. 

 Да трансформира пряката реч в непряка без да променя 

смисъла 
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Съставя самостоятелно 

изречения по зададен модел и без 

него, създава текстове (до 10 - 12 

изречения) по сюжетни рисунки, 

по план, по зададено начало, по 

зададена тема; съставя съчинение 

по наблюдения, преживяване, по 

въображение, като си служи с 

различни видове изречения по 

състав и цел на изказване. 

Редактира текст с цел 

подобряване. 

Ученикът трябва да: 

 умее да планира свой текст и да прави план на 

чужд текст, като се стреми към смислова , 

свързаност, структурна и комуникативна 

свързаност.  

 съставя съобщителни, въпросителни и 

възклицателни изречения. 

 подрежда изречения като спазва логическа 

последователност; 

 умее да редактира текста с цел подобряването 

му. 

Ученикът да е способен: 

 Да създава собствен текст, като съблюдава книжовните 

норми на българския език.  

 Да планира собствен текст и го редактира от гледна точка на 

съдържание, точност и правопис. 

 Да редактира текста от гледна точка на съдържание, 

структура, правопис и пунктуация. 

 

VI. Модели на тестови задачи за всяка област на знанията 

 

 Възприемане на писмен текст 
Знание и разбиране 
Цели на оценяване Примери на тестови задачи 

Да отговаря на въпроси по 

съдържанието на текста. 
1. Намери и избери буквата с верния отговор на всеки въпрос: 

Какъв е бил щурецът? 

А. тъжен B.весел C. грижлив D.червен 

Кого срещнал Щурецът в гората? 

А. елен B.слон C. мравка D. Щъркел 

Какво опарило Щуреца? 

А. чушка B. огън C. коприва D. Лале 

Какъв е станал Щурецът? 

А. художник B.музикант C. учител D.писател 
 

2. Загради с кръгче буквата на верния отговор. 

Според текста стогодишният дъб растеше:  

а) в гората.  б) край реката.  в) в полето. 
 

3. Запиши отговор на всеки въпрос с едно изречение: 

 Каква задача бащата е поставил на синовете си ? 

 Изпълнена ли е задачата и от тримата синове ? 

 На кой плод бащата се зарадвал най-много? 
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4. Загради ДА или НЕ  

А) Този текст според ситуацията на общуване е научен  ДА/НЕ 

В) Героите на този текст са животни    ДА/НЕ 

С) Врабчо е мързелив, а Лисана е работна.   ДА/НЕ 

Д) Лисана и Врабчо са добри съдружници.   ДА/НЕ 
 

5. Намери съответствията в двете колонки и съедини ги със стрелки  

Марко Поло    известен учен  

Александър Македонски  пътешественик  

Хипократ    известен завоевател  

Да определи мястото и времето 

на действието в прочетения 

текст. 

6. Към текста задай писмено три въпроса, които да започват с думи: 

 Кой 

 Кога 

 Къде 

Да назове героите от текста в 

зададена последователност. 
7. Загради с кръгче верния отговор на въпроса: 

Кои са главните герои на този текст?   

 А) вятър, заспала птица, голокрило птиченце 

 B) вятър, заспала птица 

 C) заспала птица, голокрило птиченце 

 D) вятър, голокрило птиченце 
 

Прилагане 

Цели на оценяване Примери на тестови задачи 

Да обяснява значението на 

думата в контекста чрез 

синоними или антоними (без 

използване на термина). 

1. Замени всеки от подчертаните изрази с една дума без да се промени смисъла на изречението. 

Запиши думата в скобите:  

Лисицата подпирала небето (_____________________), а врабчето по цял ден превивало гръб 

(________________________________). 
 

2. Какво е значението на думата сделка в последното изречение от текста? Загради с кръгче верния 

отговор на въпроса. 

 а) сеитба; 

 b) подялба 

 c) уговорка 

3. Загради буквата с вярното тълкуване на пословицата „Сговорна дружина планина повдига” ? 

 а) Всяка дружина трябва да повдига планина 

 b) Задружните хора успяват и при най-трудните задачи 

 c) Планината не може да се повдига от хора, дори да са задружни. 
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Да открива в прочетения текст 

синоними и антоними. 

 

4. Какви са подчертаните думи в изречението? 

Това, което научиш на младини, ще ти бъде полезно и на старини. 

 A.сродни думи  B.синоними  C. антоними 

Да подбира синоними и 

антоними (думи с близко или 

противоположно значение) към 

посочените думи от текста. 

 

5. Открий в текста и запиши към посочените думи по една дума с противоположно значение: 

Силен      

Стари      

Затвориха      

Едри       

Будна       
 

6. Към всяка от думите в първата колонка намери във втората колонка дума с близко значение и ги 

съедини със стрелки. 

 Наклони  видя 

 Тупна   приведе 

 Записука  скриха 

 Съзря   падна 

 Навряха  изписка 

    излъгаха 

Да използва в речта си думи с 

пряко и преносно значение. 
7. В кое от словосъчетанията думата “златен” не е в преносно значение ? Загради с кръгче 

съответната буква.  

 А. златно сърце 

 Б. златен пръстен 

 В. златен клас 

 Г. златни ръце 
 

8. Състави и запиши 2 изречения с думата плод, като я употребиш в пряко и в преносно значение. 

Да открива в текста средствата 

за художествена изразителност: 

(сравнение, епитет (без 

използване на термина), 

олицетворение (без използване 

на термина). 

 

9. Загради с кръгче съответната буква. В кое изречение е използвано сравнение? 

 A. Ще го поздравиш като го видиш. 

 B. Огледа се, като излезе навън. 

 C. Йовчо подскочи като ужилен. 
 

10. Загради с кръгче съответната буква. Какво изразно средство съдържа изречението?  

Черешите са отрупали дървото като празнична украса.  

А. Сравнение   B. Епитет  C. олицетворение 
 

11. От кой тип е текстът? Загради с кръгче правилния отговор. 

A.описание  B. повествование  C. разсъждение  D.описание и разсъждение 
 

http://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82


 
Aprobată la Comisia Naţională de Examene  Proces-verbal nr. 2 din 26 decembrie 2013 

Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei  nr. 1216 din 27 decembrie 2013 

Programa pentru evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar LIMBA BULGARĂ 

 Ministerul Educaţiei  8 Agenţia de Asigurare a Calităţii 

Синтез и интегриране 
Цели на оценяване Примери на тестови задачи 

Да озаглави текста. 1. Озаглави текста и запиши заглавието. 
 

2. Избери най-подходящото заглавие за приказката, загради с кръгче верния отговор: 

A. Малкият син  B. Скъпоценният плод  C. Баща и тримата синове 

Да определи темата и основната 

мисъл на прочетения текст. 

 

3. Загради с кръгче буквата, която съответства на верния отговор:  

Основната мисъл на този текст е: 

 А. Щурчо света весели.  

 Б. Скучно и тъжно е без песен. 

 В. Щурец – свирец работа не върши. 

 Г. В труда е най-голямата радост.  
 

4. Открий в текста и запиши изречението, в което се изразява основната мисъл. 
 

5. Формулирай основната мисъл на текста и я запиши с изречение. 

 

 Създаване на писмен текст 
Знание и разбиране 
Цели на оценяване Примери на тестови задачи 

Да открива основните части на 

речта в текста. 
1. В кое време е глаголът скочих? 

А. Сегашно време  В. Минало свършено време  С. Минало несвършено време 
 

2. Открий в текста и препиши изречението, в което има един глагол в сегашно време и един глагол в 

бъдеще време. 
 

3. Кой ред съдържа съществително име? Загради верния отговор: 

   А) Закапаха  B) Наоколо  C) Крило D) Майчино 
 

4. Открий в текста и препиши 4 степенувани прилагателни имена. 
 

Прилагане 
Цели на оценяване Примери на тестови задачи 

Да употребява думите в 

правилни граматични форми. 
1. Подбери към всяко име съществително по едно подходящо по смисъл име прилагателно от 

скобите и запиши получените словосъчетания. 

Пътека, щурче,звук ( приятен, тъжен, горски). 

Да прилага правилата за 

граматично съгласуване. 
2. Съгласувайте прилагателните имена от скобите по род и число със съществителните имена и 

запишете получените словосъчетания. 

(малък) градинка, (чист) дрехи, (есенен) листо. 
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Да употребява правилно 

членуваните съществителни и 

прилагателни имена. 

3. Вместо точки употреби думата «чувал», като я членуваш правилно.  

На кого е този ________________?  

Лисицата напълнила ________________ с жито. __________________ е голям. 

Не пипай ________________ . 
 

4. Вместо точките употреби думата щурец , като я членуваш правилно. 

Мравката казала на ___________, че в труда открива радост. ___________ се отчаял, защото не можел да си 

намери занимание. Копривата опарила крачката на _____________ и така му помогнала . 

Да образува форми за сегашно, 

минало и бъдеще време и ги 

употребява в речта си. 

5. Препишете изречението, като поставете глаголите в сегашно време. 

Буратино седеше до нарисувания огън и от глад тихо плачеше. 

Да определя видовете изречения 

по цел на изказване/ общуване/ и 

по състав и ги използва в своя 

изказ. 

6. Отговори с ДА или НЕ  

В текста има следните видове изречения по цел на общуване: 

 А. Съобщителни ______________ 

 В. Въпросителни _______________ 

 С. Подбудителни ______________ 

 D. Възклицателни _____________ 
 

7. Кое от изреченията е просто? Загради верния отговор. 

 А. Дойде пролетта и цветята цъфнаха. 

 В. Дъждът спря и небето се украси с пъстроцветна дъга. 

 С. Есента нашари листата на дърветата с пъстри цветове. 

Да определя главни и 

второстепенни части в просто 

изречение. 

8. Свържи простите изречения в сложно: 

 А. Момичето разтвори книгата. Зачете приказката. 

 В. Старецът се умори. Той спря за кратка почивка. 

 

9. Открий и подчертай главните и второстепенните части в следното изречение:  
Есента нашари листата на дърветата с пъстри цветове. 

Да съставя изречения по цел на 

изказване/ общуване/ и по състав 

като използва различни 

словоредни варианти. 

10. Превърнете следното изречение във въпросително: Пусни ме, пусни ме! 

 

11. Подредете дадените думи в изречения. 

коалата само с евкалиптово листа се храни от дърво 

 

12. С какъв препинателен знак трябва да завърши изречението? Избери верния отговор. Искаш ли в 

неделя да отидем на кино 

А. С точка  В. С въпросителен знак  С. С удивителен знак 
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Да трансформира пряката реч в 

непряка като си служи със свой 

лексикален запас без да променя 

смисъла. 

13. Препишете изречението, като превърнете пряката реч в непряка:  

Селянинът отговорил: 

– Не е моята брадва. 

 

14. В кое изречение е вярно трансформирана пряката реч. Загради верния отговор. 

 А. Селянинът отговорил, че брадвата не е негова. 

 В. Селянинът отговорил, че това не е неговата брадва. 

 С. Селянинът отговорил, че тази брадва не е неговата брадва. 

Да прилага изучените 

правописни и пунктуационни 

правила. 

Запиши текста като поправиш всички правописни грешки. 

Едно семенце от незабрафка падна край малко поточе. 

Търкулна се и се скри в почвата. Напролед поникна нат земята. 

Да оформя правилно 

изреченията. 
В кой от редовете няма грешки? Загради съответната буква.  

 А. дарвета, попитъл 

 Б. патека, върнъл 

 В. мравка, отишъл 

 Г. щаркел, тръгнъл 

 
Продуциране на собствен текст 
Цели на оценяване Примери на тестови задачи 

Да създава собствен текст, като 

съблюдава книжовните норми на 

българския език. 

1. Напиши текст от 5 изречения, в който да разкажеш кои са според тебе богатствата на твоята 

родина. 

 

2. Напиши текст от 5 изречения как разбираш поуката, изразена в пословицата: 

«Ум се с пари не купува, а най-много пари струва» 

 

3. Запиши кратък текст от пет изречения, в който да изразиш поуката на приказката. 
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VII. Съдържание на предмета  

«Български език и литература» за оценяване 

Съдържание по български език 1 - 4 клас 
Програмата за изпита в края на обучението в 4 клас е изработена в 

съответствие с курикулумните стандарти и съдържанието на Програмата по 

предмета. 

За изпита в края на обучението в 4 клас се изнасят основно следните теми: 
 

По теория на речта 

1. Диалогична реч. 

2. Монологична реч. 

3. Тема на текста. 

4. Ключови (опорни) думи в текста. 

5. Основната мисъл на текста. 

6. Темата, основната мисъл и заглавието на текста. 

7. Текст описание, текст повествование и текст разсъждение.. 

 

По теория на езика 

1. Правопис на думи с краесловно обеззвучаване. 

2. Изговор и правопис на звучни и беззвучни съгласни. 

3. Съгласни с и т пред звучни съгласни..Думи със струпани съгласни. 

4. Правопис на думи с неударени гласни звукове/ редукция на гласните 

звукове/ 

5. Правопис на думи с йо и ьо 

6. Правопис на думи, съдържащи щ 

7. Правопис на думи, съдържащи я 

8. Правопис на думи, съдържащи ю 

9. Видове изречения по цел на общуване – повествователни, 

въ¬про¬си¬телни, възклицателни, подбудителни. 

10. Прости и сложни изречения. 

11. Пряка и авторска реч. Пунктуация. 

12. Синоними и антоними (думи с близко или противоположно значение). 

13. Пряко и преносно значение на думата. 

14. Непроизводни, производни и сложни думи. 

15. Сродни думи. 

16. Главни и второстепенни части на изречението (подлог, сказуемо, 

допълнение, обстоятелствено пояснение). 

17. Група на подлога и на сказуемото. 

18. Членуване на съществителни имена. 

19. Членуване и степенуване на прилагателни имена. 

20. Бройни и редни числителни имена. 

21. Пълни и кратки форми на личните местоимения. 

22. Глаголни времена – сегашно, минало свършено, минало несвършено и 

бъдеще време 
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VIII. СПЕЦИФИКАЦИОННА МАТРИЦА 

 

 
 

Знание и разбиране Прилагане на знания, умения и навици 

Синтез и интегриране/ 

продуциране на собствен 

текст 

 

Области на 

знание / 

съдържание 

Въпроси по съдържание на 

текста (време, място на 

действие, персонажи, 

последователност на 

събития, техните 

подробности и детайли) 

 

Писмен пълен (с едно 

изречение) отговор на 

въпрос (и ) 

Откриване или подбор на синоними, 

антоними, сродни думи или думи с преносно 

значение. 

Тълкуване на значението на думата от 

текста. 

Редактиране на правописните грешки 

Съставяне на изречения по зададени 

параметри (цел на изказване, състав) 

Употреба на правилни граматически форми 

(членна, глаголна, на сравнителни степени) 

Формулиране 

(идентифициране, откриване в 

текста) на основната мисъл на 

прочетения текст 

Озаглавяване на прочетения 

текст  

Създаване на собствен текст 

(3-5 изречения) – осмисляне 

на морала или поуката от 

прочетения текст 

 

Възприемане на 

писмен текст 

Четене 

18% 

9 точки 

30% 

15 точки 

12% 

6 точки 

60% 

30 точки 

Създаване на 

писмен текст 

Писане 

12% 

6 точки 

20% 

10 точки 

8% 

4 точки 

40% 

20 точки 

 15 точки 25 точки 10 точки 50 точки 

Общо 30% 50% 20% 100% 
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IX. МОДЕЛ НА ТЕСТ 
 

Прочети внимателно текста 

 

Някога в гората живял щурец самичък и тъжен. Никаква работа въобще не 

похващал. Една лятна вечер той, като скачал по горската пътека, срещнал една 

червена горска мравка. 

– Мила съседке, на мене винаги ми е тъжно. Защо ти никога не тъжиш и не 

скучаеш като мен? 

– Защото намирам радост като се трудя. 

Попитал и пчелата. Тя му отговорила същото. 

Заронил сълзи щурецът. А сега накъде? И тръгнал той където му виждат 

очите. Но тъй като очите му били пълни със сълзи, не видял по пътя копривата и 

се опарил. Затъркал крак о крак и приятни звуци изпълнили вечерния здрач.  

Научил се щурецът да върши нещо. Намерил своята радост в труда – станал 

музикант. Всяка нощ малкото щурче свирило и веселяло всички наоколо. 

 

(По народна приказка) 

 
 Тестови задачи Точки 

1 Намери и избери буквата с верния отговор на въпроса: 

Кого срещнал Щурецът в гората? 

А. елен B. слон C. мравка D. Щъркел 

 

L/0/1 

2 Намери и избери буквата с верния отговор на въпроса: 

Какво опарило Щуреца? 

A. чушка B. огън C. коприва D. Лале 

 

L/0/1 

3 Намери и избери буквата с верния отговор на въпроса: 

Какъв е станал Щурецът? 

А. художник  B. музикант  C. учител D. Писател 

 

L/0/1 

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

Тъжен, мързелив, самичък, танцьор, приказлив,  

музикант, голям, скучаещ, смешлив. 

L/0/1/2/3/4 

5 Състави и запиши 3 въпроса върху съдържанието на текста, които да 

започват с думи: 

Кой            

Къде            

Защо            

 

 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

6 Запиши отговор с «Да» или « Не». 

Този текст е текст – описание___________ 

 

L/0/2 

7 Формулирай основната мисъл на текста и я запиши с едно изречение. 

  

  

 

L/0/1/2 

8 Озаглави текста и запиши заглавието. 

  

 

L/0/1/2 
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9 Съедини със стрелки названията на частите речта от лявата колона с 

думите, които към тях се отнасят от дясната колона. 

 прилагателно име   живея  

      труд 

 глагол     вечерен 

      видя 

 съществително име   горски 

      той 

      радост 

 

L/0/1/2/ 

3/4/5/6 

10 В кое от словосъчетанията думата «златен» не е с преносно значение? 

Загради с кръгче съответната буква. 

 А. златно сърце 

 B. златен пръстен 

 C. златен клас 

 D. златни ръце 

 

 

L/0/2 

11 Към всяка дума от първата колонка намери във втората колонка 

дума с близко значение и съедини ги със стрелки. 

 тичам    говоря 

 викам    заминавам 

 плача    питам 

 тъжа    бягам 

 тръгвам   крещя 

     ридая 

     скърбя 

 

 

L/0/1/2/ 

3/4/5 

12 В кой от редовете няма правописни грешки? Загради съответната 

буква. 

 A. Дарвета, попитъл 

 B. Пътека, върнал 

 C. Мрафка, радос 

 D. Штурец, тръгнъл 

 

 

L/0/2 

13 Подбери към всяко име съществително по едно подходящо по смисъл 

име прилагателно от скобите и запиши получените словосъчетания 

като съгласуваш двойките думи. 

Пътека, щурче, звук ( приятен, полски, тъжен, горски). 

  

  

  

 

 

L/0/1/2/3 

 

 

L/0/1/2/3 

14 Вместо точките употреби думата щурец, като я членуваш правилно. 

Мравката казала на _________________ , че в труда открива радост. 

_____________ се отчаял, защото не можел да си намери занимание. 

 

L/0/1/2 

15 Напиши текст от 5 изречения по тема: « Защо намирам радост, като се 

трудя» 

  

  

  

  

  

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1/2 
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X. СХЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕСТА 

 
N 

П/п 
Задания Предполагаеми отговори Схема на оценяването 

1 - 3 

 

 

 

Намери и избери буквата с верния 

отговор на всеки въпрос: 

 

С. мравка 

С. коприва 

В. музикант 

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 щурецът.  

Тъжен, самичък, музикант, скучаещ. L/0/1/2/3/4 

По 1 точка за всеки правилен отговор. 

5. Състави и запиши 3 въпроса върху 

съдържанието на текста, които да 

започват с думи 

 

Кой научил щуреца да не бъде тъжен?  

Къде щурецът срещнал мравката? 

Защо заплакал щурецът?  

( 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. 

6. Запиши отговор с «Да» или « Не». Не. L/0/2 

2 точки за верен отговор 

7. Формулирай основната мисъл на 

текста и я запиши с изречение. 

В труда е най-голямата радост. 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 текста и запиши заглавието. 

 

Как щурецът станал музикант. 

Щурецът и мравката. 

(и варианти) 

L0/1/2 

2 точки, ако заглавието отразява темата (основната 

мисъл) на текста. 

1 точка, ако заглавието отразява главните 

действуващи лица. 

9. Съедини със стрелки названията на 

частите речта от лявата колона с 

думите, които към тях се отнасят от 

дясната колона.  

Прилагателно име – вечерен, горски 

Глагол – живея, видя 

Съществително име – радост, труд 

L/0/1/2/3/4/5/6 

По 1 точка за всяко вярно съответствие. 

10. В кое от словосъчетанията думата « 

златен » не е с преносно значение? 

Загради с кръгче съответната буква. 

 

B. златен пръстен L/0/2 

2 точки за верен отговор. 
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11. Към всяка дума от първата колонка 

намери във втората колонка дума с 

близко значение и съедини ги със 

стрелки. 

Тичам – бягам 

Викам- крещя 

Плача- ридая 

Тъжа- скърбя 

Тръгвам-заминавам 

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

По 1 точка за всяко вярно съответствие. 

12. В кой от редовете няма грешки? 

Загради съответната буква. 

 B. 

 

L/0/2 

2 точки за верен отговор. 

13. Подбери към всяко име съществително 

по едно подходящо по смисъл име 

прилагателно от скобите и запиши 

получените словосъчетания като 

съгласуваш двойките думи. 

Горска пътека, тъжно щурче, приятен 

звук. 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за всяко вярно съставено 

словосъчетание. 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за правопис. 

14.  Вместо точките употреби думата 

щурец, като я членуваш правилно. 

 

Мравката казала на щуреца, че в труда 

открива радост. Щурецът се отчаял, 

защото не можел да си намери 

занимание.  

L/0/1/2 

По 1 точка за всяка правилно употребена членувана 

форма. 

15. Напиши текст от 5 изречения по тема: 

«Защо намирам радост, като се трудя» 

 

 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 и в 

съответствие с темата изречение. 

L/0/1/2 

2 точки, ако в текста няма допуснати правописни 

грешки  

1 точка, ако в текста има допуснати 1-2 правописни 

грешки 

0 точки, ако в текста има допуснати повече от 3 

правописни грешки 

 

Общо:50 точки. 
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XI. ПРЕПРЪЧВАТ СЕ СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИЦИ  

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА: 
 

 

 

1. 1 клас – И.Димитрова, Е.Дериволкова. Буквар «Светулка». Сhişinău, 

“Ştiinţa” 2010.  

2. 2 клас – И.Димитрова, Е.Дериволкова. Български език за 2. клас. Сhişinău, 

“Ştiinţa” 2011.  

3. 3 клас – К.Демирева, Н.Кара, Н.Вълчева. Български език за 3.клас. Сhişinău, 

Cartier, 2008.  

4. 3 клас – М.Натина, Н.Кара, Е.Дериволкова. «Слънчева пътека» Читанка. 

Сhişinău, Cartier, 2005.  

5. 3 клас – К.Демирева, Н.Кара, Н.Вълчева, М.Натина, Е.Дериволкова. 

Български език за 3 клас. Сhişinău, Cartier, 2012.  

6. 4 клас – М.Натина, Е.Дериволкова, Н.Кара. «Къщичка на детство златно». 

Читанка, 2005.  

7. 4 клас – К.Демирева, Н.Кара, Н.Вълчева. Български език за 4.клас. Сhişinău, 

Cartier, 2008. 

 

 

 


