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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
 

ТЕСТОВЕ ЗА ТРЕНИРАНЕ 

НАЧАЛЕН КУРС  

 

февруари 2017 година 

Време за работа  – 60 минути 
 

 

Необходими материали: син химикал. 

 

 

 

Препоръки за кандидатите: 

- Внимателно прочети заданията, предложени в текста. 

- Решаване на всички тестови задачи е задължително. 

 

 

 

Успешна работа!

 
 

 

    

 

 

Район/ Муниципий: 

   
 

Местност: 

  
 

Училище: 

   
 

  
 

Фамилия, име на ученика: 

   



Прочети внимателно текста 

Един гарван, кацнал на едно дърво, стискаше в човката си парче сирене. 

Хитрата лисица, привлечена от приятната миризма на сиренето, спря се 

под дървото и каза на черната птица: 

- О, добър ден, мили благородни гарване! Колко си привлекателен, дори 

очарователен! Птицата слушаше доволна неочаквани похвали. А 

лисицата продължаваше да преувеличава:- Приятелю, не лъжа: ако гласът 

ти е тъй звучен, както са блестящи твоите пера, ти, разбира се, в тази гора 

си най-достойното за възхищение същество.Можем да си представим 

какво ставаше с грозния гарван! Похвалите на лисицата бяха за гарвана 

като най-сладки бонбони.                                                                                                                                                                                         

За да даде на лисицата да чуе гласа му, гарванът отвори човката и изтърва 

сиренето. Лисицата го лапна в миг и след това каза:- Хвана се на 

въдицата! Сега запомни, че ласкателят дрънка хубави приказки и си пее 

похвали само за своя полза.- Друг път ще държа хубаво затворена човката 

си! – измънка засрамен гарванът. –  Добър урок ми даде, Кума Лисо, и 

няма да го забравя. 

(По баснятана Лафонтен)    

 

 

 

№ Тестови задачи Точки 

1. Намери и загради с кръгче буквата на верния отговор: 

Според  текста гарванът е кацнал: 

А. на един клон  B. на един покрив  C. на един храст  

D. на еднодърво 

L0/1  

 

2. Намери и загради с кръгче буквата на верния отговор: 

Според текста гарванът държи в човката си: 

А. парче хляб  B. парче месо  C.парче сирене 

D. парче ябълка 

L/0/1 

 

3. Намери и загради с кръгче буквата на верния отговор: 

Според текста лисицата казала на гарвана, че той е: 

А. черен  B. грозен   C. привлекателен  D. умен 

L/0/1 



4. Избери и подчертай 4 (четири) думи, с които може да 

се опише лисицата според текста. 

Учудена, лъжлива, хитра, лъстива, дружелюбна, гладна, 

отзивчива, искрена, глупава, търпелива. 

L/0/1/2/3/4 

5. Състави и запиши 3 въпроса по съдържанието на 

текста, които да започват с думи: 

Къде____________________________________________ 

_________________________________________________ 

Защо____________________________________________ 

_________________________________________________ 

Какво___________________________________________ 

_________________________________________________ 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

 

6. Отговори и запиши с «Да» или «Не». 

Този текст е текст повествование___________ 

 

L/0/2 

7. Формулирай с едно изречение защо според текста 

гарванът повярва на лисицата. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

 

8. Озаглави приказката като изразиш основната мисъл 

или темата и запиши заглавието. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

L/0/1/2 

9. Към всяка дума от първата колонка намери във 

втората колонка дума с противоположно значение и 

запиши до нея съответната цифра. 

1 красив                        __приказлив 

2 простодушен             __нахален 

3 глупав                        __разсеян 

4 внимателен                 __ хитър 

5 скромен                       __умен 

6 мълчалив                     __грозен 

 

L0/1/2/3/4/5

/6 

 



10. Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът 

«Хвана се на въдицата» означава: 

 

А. улови риба 

B. спечели в играта 

C. получи награда 

D. повярва на лъжата 

 

L/0/2 

11. Намери и подчертай 5сродни думи към думата чуден: 

 

Чуя, чудна, чучулига, чудеса, прочут, учуден, чудесен, 

чудо, учудване, чувал. 

 

L0/1/2/3/4/5 

12. В кой от редовете няма правописни грешки? Загради 

съответната буква. 

A.пител, гарван 

B.ластовица, врапче 

C.лъжлив, хитар 

D.щастлив, истински 

 

L/0/2 

13 Подбери към всяко име съществително по едно 

подходящо по смисъл име прилагателно от скобите и 

запиши получените словосъчетания като съгласуваш 

двойките думи. 

перо, думи, сирене (вкусен, блестящ, искрен). 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

 

 

 

 

14. Вместо точките употреби думата «гарван», като я 

членувашправилно. 

_______________вярва на лисицата. 

Лисицата дава на _______________добър урок. 

L0/1/2 



15. Напиши текст от 5 изречения по тема «Лъжата 

разваля приятелството». 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

L/0/1 

L0/1/2/3/4/5 

L0/1/2 

 


