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Препоръки за кандидатите: 

- Внимателно прочети заданията, предложени в текста. 

- Решаване на всички тестови задачи е задължително. 
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ТЕСТОВЕ ЗА ТРЕНИРАНЕ





Прочети внимателно текста 

Веднъж се срещнали трима приятели и почнали да си говорят как най-

добре може да запази човек богатството си. 

— Елате с мене — рекъл първият — да ви покажа как съм  запазил имота 

си. 

Отишли в къщата му. Видели, че тя прилича на крепост. Вратите били 

дебели и обковани с желязо, а прозорците замрежени с гъсти решетки. Никой не 

можел да се промъкне вътре. 

— Ти си добре, но аз съм още по-добре! — рекъл другият и завел 

приятелите си в своя дом. Там вратите били още по-тежки, а прозорците наместо 

стъкла имали железни капаци. 

— Моето богатство е още по-добре запазено! — похвалил се третият 

приятел, който бил весел и здрав човек. 

— Хайде да видим и твоята къща! — извикали другите двама и тръгнали. 

Но когато стигнали — що да видят! Прозорците били широко отворени и 

никъде нямало нито ключалки, нито решетки. 

— Ти си луд! — викнали страхливите богаташи. — Първият крадец може 

да влезе и да те ограби. 

— Не се безпокойте! — усмихнал се веселият човек. — Моето най-голямо 

богатство е здравето ми. А него чистият въздух го пази най-добре. 

 (по Ран Босилек) 

№ Тестови задачи Точки 

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

въпроса: 

 

 Според текста се срещнали трима 

 

А. братя   B. богаташи   C. приятели   D. съседи 

L0/1  

 

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

въпроса: 

 

 Според текста героите говорят как най-добре да 

запазят 
А. здравето си  B. късмета си  C. богатството си  D. щастието си 

L/0/1 

 

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

въпроса: 

 Според текста най-голямото богатство е 

А.  здравето  B. чистият въздух  C. златото    D. къщата 

L/0/1 

 

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

бил третият приятел според текста. 

Весел, страхлив, луд, здрав, тревожен, мъдър, сърдит, спокоен. 

 

L/0/1/2/3/4 



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

които да започват с думи: 

Кога___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

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 кое е най-голямото богатство 

според текста. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

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 богат                                 _ болен 

2 весел                                 _ глупав 

3 здрав                                 _ тежък 

4 лек                                     _ беден 

5 умен                                  _ тревожен 

6 спокоен                             _ тъжен 

 

L0/1/2/3/4/

5/6 

 

 

10. Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът «богат 

е този, който е здрав» означава: 

А. без богатство няма здраве  

B. богатството прави човека да е здрав 

C. бедният човек не може да е здрав  

D. здравето е истинското богатство 

 

L/0/2 



11. 

 

 

Намери и подчертай 5 сродни думи към думата здраве:  

 

Здравец, дръвче, дръвник, здравей, дървен, поздрав, здравето, 

поздравявам, здравословен, зарадван. 

 

L0/1/2/3/4/

5 

12. В кой от редовете няма правописни грешки? Загради 

съответната буква. 

A. рекал, по-добре 

B. стръхлиф, извикал 

C. блиски, среща 

D. тежки, въздушен 

 

L/0/2 

13 Подбери към всяко съществително име по едно подходящо по 

смисъл прилагателно име от скобите и запиши получените 

словосъчетания, като съгласуваш двойките думи. 

Човек, богатство, къща (нов, голям, добър). 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

 

 

 

 

 

 

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

правилно. 

_______________    трябва да се грижи за здравето си. 

Здравето прави  _______________  щастлив. 

 

L0/1/2 

15. Напиши текст от 5 изречения, в който да отговориш на 

въпроса: «Какво те кара да се чувстваш щастлив?».  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

L/0/1 

L0/1/2/3/4/

5 

L0/1/2 

 

 

 

 


