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Препоръки за кандидатите: 

- Внимателно прочети заданията, предложени в текста. 

- Решаване на всички тестови задачи е задължително. 

 

 

 

Успешна работа! 
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Местност: 
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ТЕСТОВЕ ЗА ТРЕНИРАНЕ





Прочети внимателно текста 

Хитър Петър отишъл с един приятел в гората. Както вървели и приказвали, 

неочаквано насреща им излязла една мечка. 

Приятелят на Хитър Петър много се изплашил. Той веднага хвърлил 

пушката си и едва успял да се качи на най-близкото дърво. Хитър Петър хукнал 

да бяга, но се препънал и паднал на земята. 

Мечката отишла при Петър. Той се престорил на умрял. Нито мърдал, нито 

дишал. Подушила го мечката, позавъртяла се и си отишла. 

Ловците дошли на себе си. Приятелят се смъкнал от дървото, а Петър 

станал от земята. Двамата взели пушките и тръгнали наново. 

– Петре, какво ти каза мечката? – попитал изплашеният ловец. 

– Хм – усмихнал се Петър, – каза ми, че добрият приятел в нужда се 

познава. 

(Българска народна приказка) 

 

№ Тестови задачи Точки 

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

въпроса: 

 Според текста двама приятели тръгнали на лов в гората: 

 

А) да секат дърва;  Б) да събират гъби и ягоди;  В) да се поразходят; 

Г) да ловят диви животни. 

 

L0/1  

 

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

въпроса: 

 Според текста мечката: 

 

А) лежала на пътечката; Б) излязла от храстите;  

В) излязла от бърлогата; Г) излязла насрещу приятелите. 

 

L/0/1 

 

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

въпроса: 

 Според текста приятелят на Хитър Петър: 

 

А) стрелял в мечката;  

Б) качил се на дървото с пушката;  

В) хвърлил пушката и избягал; 

Г) хвърлил пушката и качил се на дървото. 

 

 

L/0/1 

 



4. Избери и подчертай 4 думи, с които можеш да опишеш Хитър 

Петър: 

Умен, хитър, страхлив, ловък, добър, находчив, сърдит, 

отмъстителен. 

L/0/1/2/3/

4 

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

да започват с думи: 

 

Кой______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Какво____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Как ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

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 Хитър Петър не успял да  

избяга от мечката. 

 

 

 

 

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 успявам                                                   __връщам се 

2 слизам                                                     __свършвам 

3 падам                                                       __качвам се 

4 започвам                                                  __отговарям 

5 отивам                                                      __закъснявам 

6 питам                                                        __ ставам 

L0/1/2/3/

4/5/6 

 

 



10. Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът 

 «Страхлив дома седи» означава: 

 

А. Страхлив не ходи на пазара. 

Б. Страхлив не ходи на гости. 

В. Страхлив не ходи на училище. 

Г. Страхлив не ходи там, където трябва да е смел. 

L/0/2 

11. 

 

 

Намери и подчертай 5 сродни думи към думата мечка:  

 

Мечешки, мечта, мечкар, мече, мач, мечок, мечтател, мечката,  

мачове, меченце. 

L0/1/2/3/

4/5 

12. В кой от редовете няма правописни грешки?  

Загради съответната буква. 

 

A. Дарво, клон 

Б. Приятел, съучиник 

В. Поляна, пътека 

Г.  Срешта, събрание 

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. 

гора, дърво, вълци (страшен, гъст, голям) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

 

 

 

 

 

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

правилно. 

___________в планината е труден. 

Приятелитевървят по ___________ и разговарят. 

L0/1/2 

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

коментираш думите на Хитър Петър: «Приятел в нужда се 

познава». 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

L/0/1 

L0/1/2/3/

4/5 

L0/1/2 

 

 

 

 


