
Схема на оценяване, тест 2, 4 клас, 2016   

 

N 

П/п 

Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на оценяването 

1 - 3 

 

 

 

Намери и загради с кръгче 

буквата с верния отговор 

на въпроса: 

 

B. да общуват 

C. ултразвукови вълни 

D. косатки и акули 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

По 1 точка за всеки 

верен отговор. 

4. Избери и подчертай 4 

думи, с които могат да се 

опишат делфините според 

текста. 

дружелюбни, умни, 

общителни, уникални 

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…. 

 

пример: 

Какво представлява езикът 

на делфините? 

С кого могат да общуват 

делфините? 

Как се обръщат към децата 

си делфините-майки?  

( 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 

норми. 

6. Отговори и 

запиши с «Да» или 

« Не». 

 

Не. L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 

7. Формулирай с едно 

изречение защо според 

текста най-често 

делфините общуват с 

други видове морски 

животни. 

 

Делфините най-често 

общуват с други видове 

морски животни, за да 

изяснят кой ще освободи 

територията. 

( и др. варианти) 

L/0/1/2 

1 точка за вярно 

формулирана основна 

мисълна текста. 

1точка за изречение, 

написано в 

съответствие с 

изучените правописни 

норми. 

8. Озаглави текста и запиши 

заглавието. 

 

Общуването на делфините. 

 (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. 

1 уникален       1 неповторим                     

2 невъзможен  2  непостижим               

3 дружелюбен 3 приятелски                 

4 закрилен       4 защитен                   

5 умен              5 интелигентен 

6 храбър           6  смел                

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

По 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 

10. Загради c кръгче буквата 

на верния отговор. 

Изразът «дума не 

А. мълчи 

 

L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 



продумва» означава:  

11. Намери и подчертай 5 

сродни думи към думата 

морски:  

Моряци, моряшки, море, 

приморски, поморийски.        
 

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

По 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 

12. В кой от редовете няма 

правописни грешки? 

Загради съответната 

буква. 

B. представлява, роднини 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. 

нови езици, 

невъоръжено око,  

дълбока вода 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за всяко 

вярно съставено 

словосъчетание. 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за верен 

правопис. 

14.             Вместо точките употреби 

думата «делфин», като я 

членуваш правилно. 

 

 

Делфинът умее да общува с 

други видове делфини. 

Специалният език помага 

на делфина да се договаря с 

други видове делфини. 

L/0/1/2 

По 1 точка за всяка 

правилно употребена 

членувана форма. 

15. Напиши текст от 5 

изречения, като отговориш 

на въпроса «Защо речта се 

смята за огледало на 

човека?». 

 

 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. 
 

 


