
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ 

PENTRU CURRICULUM ŞI 

EVALUARE 
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
 

ТЕСТОВЕ ЗА ТРЕНИРАНЕ 

НАЧАЛЕН КУРС  

 

март 2016 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: 

   



Прочетивнимателно текста 

Лястовицата си направила гнездо под стряхата и си излюпила лястовички. Направило си гнездо 

под една керемидка и врабчето и си излюпило врабчета. Но врабчето все го сполитало нещастие 

– котката издебвала малките врабченца и ги изяждала…Завидял врабецът на лястовичката: 

- Блазети, сестро, че всяка година си отглеждаш пиленцата, пък моята домакинка само мъти, а не 

може да ги изгледа.- Гнездото ви не е добре направено. Затова и котката ви яде яйцата и не 

можете да изгледате челяд като мене. Като чул това, врабецът помолил лястовичката да го научи 

да си направи гнездо… 

Много пъти ходила тя на реката, носила кал с човката си и лепила по гредата. Ходило с нея и 

врабчето, но нищо не вземало, а само викало: "Знам, знам". Лястовичката учела врабчето как да 

си прави гнездото, но врабчето все казвало: "Знам де, знам".- Ей, съседе, само с казване "знам" 

никога не ще си направиш здраво гнездо като моето, защото не ти се ще да потопиш човката си в 

калта. Без мъка няма наука, побратиме! Затова не можеш да изгледаш челядкато мене! 

 Народна приказка 

 

 

№ Тестови задачи Точки 

1. Намери и загради с кръгче буквата с верния отговор на въпроса: 

 

 Според текста лястовицата си направила гнездо: 

 

А. под керемидка  B. под комина  C. под стряхата  D. на дърво 

L0/1  

 

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

 

 Според текста врабчето не можело да изгледа пиленцата, защото: 

 

А. няма гнездо  B. замръзват  C. изпадат  D. има лошо гнездо 

L/0/1 

 

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

 Според текста лястовичката много пъти ходила: 

А. в полето  B. на нивата  C. в планината  D. на реката 

L/0/1 

 

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

според текста. 

Учудена, грижовна, хитра, мързелива, неуморна, гладна, отзивчива, 

лъжлива, глупава, търпелива. 

L/0/1/2/3/4 

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

започват с думи: 

Къде___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Защо___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

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 разсъждение___________ 

L/0/2 

7. Формулирай с едно изречение защо според текста врабчето няма 

здраво гнездо като лястовичката. 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

 

8. Озаглави приказката 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 красив                         приказлив 

2 трудолюбив                нахален 

3 глупав                          разсеян 

4 внимателен                 мързелив 

5 скромен                      умен 

6 мълчалив                    грозен 

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

 

 

10. Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът «без мъка няма 

наука» означава: 

А. науката е лесна 

B. за успех санужни усилия 

C. мъката е задължителна 

D. науката е мъчна 

L/0/2 

11. 

 

 

Намери и подчертай 5 сродни думи към думата гледа:  

 

Отглежда, разглаждам, греда, гледаме, разгледа, гледка, поглед, гладя, 

гледачка, гледаха. 

 

L0/1/2/3/4/5 

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

буква. 

A. ластувица, яде 

B. казъл, врапче 

C. нештастие, упаснос 

D. отглежда, човка 

 

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. 

Гнездо, работа, пиленца (малък, здрав, бърз). 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

 

 

 

 

 

 



14. Вместо точките употреби думата «врабец», като я членуваш правилно. 

_______________се страхува от котката. 

Лястовичката учи_______________да си прави здраво гнездо. 

L0/1/2 

15. Напиши текст от 5 изречения, в който обясни как разбираш израза: 

«Нищо не се постига без усилия». 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

L/0/1 

L0/1/2/3/4/5 

L0/1/2 

 

 

 

 

 


