
Национално тестиране, схема на оценяване, 4 клас, 2019 

N 

П/п 

Тестови задачи Предполагаеми отговори Схема на 

оценяването 

1 -3 

 

 

 

Намери и загради с 

кръгче буквата с 

верния отговор на 

въпроса. 

 

1) Б. край една река  

2) Г. коя от тях има най-

хубави ръце  

3) Г. старица 

L/0/1  

L/0/1 

L/0/1 

по 1 точка за всеки 

верен отговор. 

4. Избери и подчертай 4 

думи, с които могат да 

се опишат трите моми  

според текста. 

 

лекомислени, 

гиздави, безгрижни, 

мързеливи 

 

L/0/1/2/3/4 

по 1 точка за верен 

отговор. 

5.  Състави и запиши 3 

въпроса към 

съдържанието на 

текста, които да 

започват с думи: 

 

 

 

Колко моми седели край 

реката?  

Кого попитали момите? 

Какво казала старицата? 

(варианти) 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

 

по 1 точка за всяко 

вярно формулирано 

изречение. 

 

по 1 точка за  

изречение, написано 

в съответствие с 

изучените 

правописни норми. 

6. Отговори и запиши с 

«Да» или «Не». 

Този текст е текст 

повествование. 

ДА L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 

7. Формулирай с едно 

изречение кои ръце са 

най-хубави според 

текста. 

 

Най-хубави са ръцете, които 

се трудят. 

 (варианти) 

L/0/1/2 

2 точки, 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. 

 

Най-хубавите ръце. 

(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. 

 2 грозен 

 3 глупав 

 5 чисти 

 6 богат                                            

1 трудолюбив 

 4 груби 

 

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

по 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 

10. Загради c кръгче 

буквата на верния 

отговор. Изразът 

«трудът краси човека» 

означава: 

Г. работата прави човека 

красив 

 

L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 

 

11. Намери и подчертай 5 

сродни думи към 

думата красота:  

Красив, украсявам, 

разкрасява, крася,украса. 

 

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. 

В. попитали, труд 

 

 

 

L/0/2 

2 точки за верен 

отговор. 

13. Състави и запиши 

словосъчетания, като 

подбереш към всяко 

съществително име по 

едно подходящо по 

смисъл прилагателно 

от скобите и ги 

съгласуваш. 

трудолюбив ученик, ясно 

лице, сладка ягода 

 

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 

«готованец», като я 

членуваш правилно. 

Готованецът винаги чака 

всичко наготово. 

Нежеланието да се труди 

самичък прави готованеца 

мързелив. 

L/0/1/2 

по 1 точка за всяка 

правилно употребена 

членувана форма. 

15. Напиши текст от 5 

изречения, в който да 

коментираш 

 L/0/1 

1 точка за 

съответствие на 



пословицата: «Без труд 

почивката не е сладка».  

 

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. 

 


