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N 

П/

п 

Тестови задачи Предполагаеми 

отговори 

Схема на оценяването 

1 - 

3 

 

 

 

Намери и загради с кръгче 

буквата с верния отговор на 

въпроса. 

 

B. всеки в своята 

къща 

C. три 

C. синият и 

червеният 

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 какви са 

били цветовете според текста. 

 

дружелюбни, 

игриви, весели, 

приветливи.  

 

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… 

 

Примери: 

Къде живели 

трите цвята? 

Как се срещнали 

цветовете? 

Какво станало 

след като се 

прегърнали 

цветовете? 

( 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 

изречение, написано в 

съответствие с 

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 в приказката светът станал 

по-красив. 

 

Светът станал 

по-красив, 

защото 

цветовете 

станали 

приятели. 

( и др. варианти) 

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 приказката като 

изразиш основната мисъл или 

темата и запиши заглавието. 

Приятелството 

прави света по-

красив/ чудесен. 

 (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 противоположно 

значение и запиши до нея 

съответната цифра. 

1 красив 1 грозен 

2 весел 2 тъжен 

3 добър 3 зъл                 

4 възпитан 4 

неучтив  

5 отзивчив 5 

равнодушен 

6 внимателен 6 

разсеян 

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

По 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 

10. Загради c кръгче буквата на 

верния отговор. Изразът  

«сговорна дружина планина 

повдига» означава: 

C. заедно може да 

се постигне много 

повече 

L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 

 

11. Намери и подчертай 5 сродни 

думи към думата чудо:  

 

Чуден, учуден, 

чудесен, 

чудотворец, чудя 

се. 

 

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. 

D. разцъфна, 

показал 

 

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. 

Добър приятел, 

пъстра дъга, 

голямо слънце. 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за всяко  

вярно съставено и 

съгласувано 

словосъчетание. 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за верен 

правопис. 

14.             Вместо точките употреби думата 

«приятел», като я членуваш 

правилно. 

 

Приятелят винаги 

ще ти помогне в 

затруднение. 

Слави помоли  

приятеля си да му 

обясни задачата 

по математика. 

 

 

L/0/1/2 

По 1 точка за всяка 

правилно употребена 

членувана форма. 



15. Състави и запиши текст от 5 

изречения, в който да 

коментираш думите: «Когато 

имаш приятели, всичко около 

теб е прекрасно!» 

 

 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. 

 


