
Предварително тестиране, схема на оценяване,  Тест № 2, 2018  

N 

П/п 

Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на 

оценяването 

1 - 

3 

 

 

 

Намери и загради с 

кръгче буквата с 

верния отговор на 

въпроса.  

 

Г) да ловят диви животни 

Г) излязла насрещу им 

Г) хвърлил  пушката и 

качил се на дървото 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

По 1 точка за всеки 

верен отговор. 

4. Избери и подчертай  

4 думи, с които можеш 

да опишеш Хитър  

Петър: 

 

 

Умен, хитър, добър, 

находчив  

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: 

Кой отишъл в гората? 

Какво направил приятелят на 

Хитър Петър? 

Как се спаси Хитър Петър?  

( 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 

Хитър Петър 

не успял да избяга от 

мечката. 

 

Хитър Петър хукнал да 

бяга, но се препънал и 

паднал на земята. 

 

 ( 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.  

Приятел в нужда се познава 

(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. успявам        5.  връщам се 

2. слизам          4. свършвам 

3. падам           2.  качвам се 

4. започвам     6. отговарям 

5. отивам         1. закъснявам 

6. питам           3.  ставам 

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

По 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 

10. Загради c кръгче 

буквата на верния 

отговор. Изразът «ум 

с пари не се купува» 

означава: 

Г. Страхлив не ходи там, 

където трябва да е смел. 

L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 

 

11. Намери и подчертай 5 

сродни думи към 

думата мечка:  

Мечешки, мечкар, мече, 

 мечок, меченце.  

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.  Поляна, пътека 

 

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. 

Гъста гора, голямо дърво, 

страшни вълци. 

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 

Пътят в планината е труден. L/0/1/2 

По 1 точка за всяка 



«път», като я 

членуваш правилно. 

Приятелите вървят по пътя и 

разговарят. 

правилно 

употребена 

членувана форма. 

15. Състави и запиши 

текст от 5 изречения, 

в който да 

коментираш думите 

на Хитър Петър: 

«Приятел в нужда се 

познава». 

 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. 

 


