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ТЕСТОВЕ ЗА ТРЕНИРАНЕ





Прочети внимателно текста. 

Живели някога на Земята три цвята - жълт, син и червен. Те не били приятели, защото 

не се познавали. 

Жълтият цвят живеел в своята жълта къщичка. Всеки ден той си подхвърлял жълта 

топка, а над него грело жълтото слънце. Синият цвят живеел в синя къща. От сутрин до вечер 

играел със синьо въженце, къпел се в синьото си езерце, а над него се простирало необятното 

синьо небе. Червеният пък живеел в една червена къща. По цял ден въртял червен обръч, а в 

градината си имал една червена роза, която никога не разцъфвала. 

Един ден докато се разхождали, трите цвята съвсем случайно се срещнали. Те 

започнали да се гледат много учудено, защото дотогава не се били виждали. Запознали се и 

решили да си поиграят заедно - с жълтата топка, синьото въженце и червения обръч. 

Задружната игра им харесала толкова много, че скоро се превърнали в добри приятели. А 

както всички знаем, приятелите се обичат. И когато решили да се разделят, те се прегърнали. 

И станало истинско чудо! Щом се прегърнали жълтият и червеният цвят, се появил 

оранжев. От прегръдката на синия и червения се родил лилавият цвят, а когато се прегърнали 

жълтият и синият, се получил зеленият. 

Тогава на лицата им се показали широки  усмивки, слънцето започнало да свети по-

ярко, небето станало по-синьо, розата разцъфнала, а над всички се появила пъстра дъга! 

Светът станал много по-красив, шарен и весел. 

(от детско списание) 

 

 

№ Тестови задачи Точки 

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

въпроса: 

 

 Според текста цветовете живеели 

 

А. заедно  B. всеки в своята къща  C. на небето  D. в градината 

L0/1  

 

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

въпроса: 

 

 Според текста главните цветове в приказката са: 

 

А. четири  B. шест  C. три  D. девет 

L/0/1 

 

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

въпроса: 

 Според текста  лилавият цвят се появил след като се 

прегърнали 

А. синият и зеленият  B. жълтият и червеният  C. синият и 

червеният  D. жълтият и червеният 

 

L/0/1 

 



4. Избери и подчертай 4 думи, с които може да се опише какви 

са били цветовете според текста. 

Тъжни, дружелюбни, сърдити, игриви, враждебни, весели, 

жадни, приветливи, неучтиви. 

L/0/1/2/3/4 

5. Състави и запиши 3 въпроса по съдържанието на текста, 

които да започват с думи: 

Къде___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Как____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

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 описание___________ 

L/0/2 

7. 

 

Формулирай с едно изречение защо в приказката светът 

станал по-красив. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

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                                 __ зъл 

2 весел                                   __неучтив 

3 добър                                  __равнодушен 

4 възпитан                             __грозен 

5 отзивчив                             __разсеян 

6 внимателен                         __тъжен 

L0/1/2/3/4/

5/6 

 

 

10. Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът 

«сговорна дружина планина повдига» означава: 

А. да се вдига планина е възможно 

B. дружината има голяма физическа сила 

C. заедно може да се постигне много повече 

D. дружината означава сговорност 

L/0/2 

11. 

 

 

Намери и подчертай 5 сродни думи към думата чудо:  

 

Чуден, учуден, чул, чудеса, чудесен, чужбина, чудотворец, чук, 

чудя се, чужд. 

L0/1/2/3/4/

5 



12. В кой от редовете няма правописни грешки? Загради 

съответната буква. 

A. расхождали се, важенце 

B. усмифка, добър 

C. синьо, къшта 

D. разцъфна, показал 

 

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. 

Приятел, дъга, слънце (пъстър, голям, добър). 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

 

 

 

 

 

 

14. Вместо точките употреби думата «приятел», като я членуваш 

правилно. 

_______________винаги ще ти помогне в затруднение. 

Слави помоли _______________  си да му обясни задачата по 

математика. 

L0/1/2 

15. Състави и запиши текст от 5 изречения, в който да 

коментираш думите: «Когато имаш приятели, всичко около 

теб е прекрасно!» 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

L/0/1 

L0/1/2/3/4/

5 

L0/1/2 

 

 

 

 


