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Тестови задачи

Предполагаеми
отговори

Схема на
оценяването

Намери и загради с
кръгче буквата на
верния отговор:

D. на едно дърво

L/0/1
L/0/1
L/0/1
По 1 точка за всеки
верен отговор.

П/п
1-3

 Според текста
гарванът е
кацнал
 Според текста
гарванът държи в
човката си :
 Според текста
лисицата казва
на гарвана, че той
е:

C. парче сирене
C. привлекателен

4.

Избери и подчертай 4
(четири) думи, с които
може да се опише
лисицата според
текста.

лъжлива, хитра, лъстива, L/0/1/2/3/4
По 1 точка за всеки
гладна
правилен отговор.

5.

Състави и запиши 3
въпроса по
съдържанието на
текста, които да
започват с думи…

Примери:
Къде кацна гарванът?
Защо лисицата хваля
гарвана?
Какво му каза лисицата
накрая?
( и др. варианти)

6.

Отговори и запиши с
«Да» или « Не».

Да

Този текст е текст
повествование
7.

Формулирай с едно
изречение защо според
текста гарванът

Гарванът обича да го
хвалят незаслужено.

L/0/1/2
L/0/1/2
L/0/1/2
По 1 точка за
правилно формулиран
въпрос.
По 1 точка за
изречение, написано в
съответствие с
изучените правописни
норми.
L/0/2
2 точки за верен
отговор.

L/0/1/2
1 точка за вярно
формулирана основна
мисъл на текста.

8.

9.

10.

повярва на лисицата.

( и др. варианти)

Озаглави приказката
като изразиш
основната мисъл или
темата и запиши
заглавието.

Как лисицата излъга
гарвана.

Към всяка дума от
първата колонка
намери във втората
колонка дума с
противоположно
значение и запиши до
нея съответната цифра.

1красив -1 грозен

Загради c кръгче
буквата на
вернияотговор.

(и др.варианти)

2 простодушен -2 хитър

1 точка за изречение,
написано в
съответствие с
изучените правописни
норми.
L0/1/2
2 точки, ако
заглавието отразява
темата (основната
мисъл) на текста.
1 точка, ако
заглавието отразява
само главните
действащи лица.
L0/1/2/3/4/5/6
По 1 точка за всяко
вярно съответствие.

3нахален -3 скромен
4 глупав - 4 умен
5 разсеян – 5 внимателен
6 мълчалив – 6
приказлив

D. повярва на лъжата

L/0/2
2 точки за верен
отговор.

Изразът «Хвана се на
въдицата» означава:
11.

Намери и подчертай 5
сродни думи към
думата чуден:

12.

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

13.

Чудеса, учуден, чудесен,
чудо, учудване

D. щастлив, истински

Подбери към всяко име блестящо перо, искрени
съществително по едно думи, вкусно сирене.
подходящо по смисъл
име прилагателно от
скобите и запиши
получените
словосъчетания като

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

L/0/1/2/3
По 1 точказа всяко
вярно съставено
словосъчетание.
L/0/1/2/3
По 1 точка за верен
правопис.

съгласуваш двойките
думи.
14.

15.

Вместо точките
употреби думата
«гарван», като я
членуваш правилно.
Напиши текст от 5
изречения по тема
«Лъжата разваля
приятелството».

Гарванът вярва на
лисицата.
Лисицата дава на
гарвана добър урок.

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- 4
правописни грешки.
0 точки, ако в текста
има допуснати 5 и
повече правописни
грешки.
Общо: 50 точки.

