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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. 

Магарето и Конят тръгнали на воденица. Магарето се влачело едвам-

едвам, защото на гьрба му били натоварени два чувала жито, а охраненият 

кон препускал празен и бодро цвилел. 

- Ох! – изпъшкало магарето. - Колко много тежат пустите му чували! 

Задъхвам се. Ако падна, ще умра. Моля ти се, Кончо, помогни ми! Кажи на 

стопанина да прехвърли единия чувал на твоя гръб. 

Но конят преструвал се, че не чува и пет пари не давал за своя претоварен 

другар. 

На едно каменисто място магарето се препънало, строполило се на земята 

и издъхнало под чувалите. 

Тогава стопанинът на двете животни наместил магарешкото седло и 

чувалите върху конския гръб, шибнал коня с камшика си и го подкарал 

напред. 

Конят се превил под тежкия товар, въздъхнал, извил глава към магарето и 

рекъл: 

- Ех, братко, ако бях послушал молбите ти, сега щях да нося само един 

чувал жито. И захванал да преплита краката си. 

   

(Народна приказка) 

 

 

 

№ Тестови задачи Точки 

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

въпроса: 

 

 Според текста Магарето и Конят тръгнали: 

 

А. в планината  B. в гората  C. на воденицата  D. на разходка 

L0/1  

 

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

въпроса: 

 

 Според текста Магарето се влачело едвам-едвам, 

защото: 

 

А. било ранено  B. било мързеливо  C. било болно  D. било 

натоварено 

L/0/1 

 



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

въпроса: 

 Според текста конят по отношение към Магарето 

проявил: 

А.  внимание B. безучастност C. скъперничество D. любезност 

L/0/1 

 

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

според  текста. 

Равнодушен, грижовен, себелюбив, безчувствен, отзивчив, 

недружелюбен, внимателен, търпелив. 

L/0/1/2/3/

4 

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

които да започват с думи: 

Кой___________________________________________________ 

______________________________________________________ 

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 описание___________ 

L/0/2 

7. Формулирай с едно изречение какво разбрал Конят накрая 

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 дружелюбен                __слаб 

2 работлив                      __студен 

3 бърз                              __ зъл 

4 добър                            __ мързелив 

5 горещ                           __бавен 

6 силен                            __ враждебен 

L0/1/2/3/

4/5/6 

 

 

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

пари не давам» означава: 

А. не харча пари 

B. не прилагам усилия 

C. не обръщам внимание 

D. надявам се на някого 

L/0/2 

11. 

 

 

Намери и подчертай 5 сродни думи към думата кон:  

 

Конски, конници, законен, коне, прикован, конник, закони, 

конен, контакт, конюшна. 

 

L0/1/2/3/

4/5 

12. В кой от редовете няма правописни грешки? Загради 

съответната буква. 

A. радосни, вуденица 

B. изпъшкал, необикновена 

C. децки, мълчиме 

D. помошт, пъстар 

 

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. 

Чували, магаре, земя (мързелив, тежък, есенен). 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

 

 

 

 

 

 



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

правилно. 

_______________не слуша, какво му казва магарето. 

Магарето моли _______________ за помощ. 

L0/1/2 

15. Напиши текст от 5 изречения по тема «Приятелите в беда и 

радост се познават». 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

L/0/1 

L0/1/2/3/

4/5 

L0/1/2 

 

 

 


