
Схема на оценяване на теста, 4 клас, финално национално тестиране 2016     

 

N 

П/п 

  Задания   Предполагаеми отговори Схема  на  оценяването 

1 - 3 

 

 

 

Намери и загради с 

кръгче буквата с 

верния отговор на 

въпроса:  

D. настъпи пролет  

А. около дома на 

човека    

D. човешки черти 

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 лястовичката 

според текста.   

Радост, вълнение, 

интерес, близост. 

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… 

 

 например: 

Какво връзваме на 

цъфнало дръвче? 

Къде виели гнезда 

щъркелите? 

Кога отлитат 

щъркелите?  

( 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. Отговори и 

запиши с «Да» 

или « Не». 

Не. L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 

7. Формулирай с едно 

изречение защо според 

текста идването на 

щъркелите е 

вълнуващо събите за 

хората 

 

Идването на щъркелите 

е вълнуващо събитие за 

хората, защото е символ 

на настъпващото хубаво 

време. 

( 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 текста и 

запиши заглавието. 

 

Щъркелите – символът 

на пролетта. 

 (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 млад             1 стар  

2 цъфнал      2 увехнал 

 3 тревожен  3 спокоен  

4 малък          4 голям 

 5 радостен    5 тъжен                              

6 уникален    6 обикновен                    

 

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

По 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 

10. Изразът «горя от 

нетърпение» означава: 

  

B.   очаквам нещо с 

голямо желание 

 

L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 

11. Намери и подчертай 5 

сродни думи към 

думата  дръвче:  

Дървен, дървар, дърва, 

дърво, дърводелец.:. 

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. 

 

A. близко, щастлив 

 

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. 

Ранна пролет, 

вълнуващо събитие, 

грижовен човек. 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за всяко  

вярно съставено 

словосъчетание. 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за 

правопис. 

14.             Вместо точките 

употреби думата 

«щъркел», като я 

членуваш правилно. 

 

 Щъркелът се храни с 

жаби и гущери. 

   Щъркела го чакат 

всички  с нетърпение. 

L/0/1/2 

По 1 точка за всяка 

правилно  

употребена 

членувана форма. 

15. Напиши текст от 5 

изречения Напиши 

текст от 5 изречения по 

тема:« Природата през 

пролетта». 

 

 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. 
 

 


