Схема на оценяване на теста, 4 клас, 2015
N
Тестови задачи
П/п
1 - 3 Намери и огради с кръгче
буквата с верния отговор
на въпроса:

Предполагаеми отговори

Схема на оценяването

B. много старо
B. пресъхнал
D. стъпвало върху
насипаната пръст

L/0/1
L/0/1
L/0/1
По 1 точка за всеки
верен отговор.
L/0/1/2/3/4
По 1 точка за всеки
правилен отговор.

4.

Избери и подчертай 4
думи, с които може да се
опише магарето според
текста.

умно, старо, упорито,
търпеливо

5.

Състави и запиши 3
въпроса върху
съдържанието на текста,
които да започват с думи:

Какво се случило с
магарето?
Защо стопанинът решил да
остави магарето в
кладенеца?
Как се измъкнало магарето
от кладенеца?
( 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.

Запиши отговор с
«Да» или « Не».

Не.

L/0/2
2 точки за верен отговор

7.

Формулирай основната
мисъл на приказката и я
запиши с едно изречение.

8.

Озаглави откъса и запиши
заглавието.

9.

Към всяка дума от
първата колонка намери
във втората колонка дума
с близко значение и

Магарето се спасило, защото L/0/1/2
се борело и не се предавало
1 точка за вярно
( и др. варианти).
формулирана основна
мисъл на текста.
1 точка за изречение,
написано в съответствие
с изучените правописни
норми.
Умното магаре.
L0/1/2
Спасението на магарето.
2 точки, ако заглавието
Упоритото магаре.
отразява темата
(и др.варианти)
(основната мисъл) на
текста.
1 точка, ако заглавието
отразява само главните
действащи лица.
L0/1/2/3/4/5/6
упорит - инатлив
По 1 точка за всяко
трудолюбив - работлив
вярно съответствие.

глупав - прост

10.

11.

12.

13.

14.

съедини ги с черта.

изненадан - учуден
пресъхнал - обезводнен
натрупан - насипан

Загради c кръгче буквата
на верния отговор.
Изразът « не подгъва
крак» означава:
Намери и подчертай 5
сродни думи към думата
селяни:
В кой от редовете няма
правописни грешки?
Загради съответната
буква.
Подбери към всяко име
съществително по едно
подходящо по смисъл име
прилагателно от скобите и
запиши получените
словосъчетания ,като
съгласуваш двойките думи.
Вместо точките употреби
думата «селянин», като я
членуваш правилно.

C. работи неуморно.

L/0/2
2 точки за верен
отговор.

Село, селски, заселване,
население, селище.

L/0/1/2/3/4/5
По 1 точка за всяко
вярно съответствие.
L/0/2
2 точки за верен
отговор.

D. изтърсил, потънал

дълги уши, дълбок кладенец, L/0/1/2/3
бистра вода.
По 1 точка за всяко
вярно съставено
словосъчетание.
L/0/1/2/3
По 1 точка за правопис.
Селянинът хвърлял пръст в
кладенеца.
Магарето изненадало
селянина.

15.

Напиши текст от 5
изречения като
разсъждаваш по въпроса:
«Винаги ли трябва да
бъдеш упорит в своите
постъпки? Защо?»

L/0/1/2
По 1 точка за всяка
правилно употребена
членувана форма.
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 1-2
правописни грешки
0 точки, ако в текста
има допуснати повече от
3 правописни грешки
Общо: 50 точки.

