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Фамилно име:   
 

Име:  

 

Учебно заведение:  

  

   

 MINISTERUL EDUCAŢIEI,  

CULTURII ȘI CERCETĂRII 

      AL REPUBLICII MOLDOVA  

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ  

PENTRU CURRICULUM  

 ŞI EVALUARE  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 
НАЦИОНАЛНО ТЕСТИРАНЕ 

ЗА НАЧАЛЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕТО 
 

24 май 201  

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! 
 

 

Фамилия и име на проверяващия:       Брой точки______________ 

 

 

           Бележка_______________ 

М Д 



 

 

 

 

 

 

 

 

Прочети внимателно текста. 

                 Една сутрин Петьо и Ани получиха писмо. След като го прочетоха, 

заподскачаха и се разтанцуваха от радост. Мая ги канеше на рожден ден!  

               Щом се върнаха от училище, Петьо и Ани започнаха да се стягат за 

празненството. Децата имаха касичка, в която дълго време събираха пари, за да 

си купят музикална кутийка, за която мечтаеха. Но сега извадиха оттам всичките 

си пари и на връщане от училище изтичаха в големия магазин за играчки. Оттам 

купиха една много хубава… но засега подаръкът им трябваше да остане в тайна. 

Той беше завит в зелена хартия с много панделки.  

              Когато Петьо и Ани се приготвиха, децата потеглиха, последвани от 

настойчивите наставления на майка им да пазят дрехите си. Те се споразумиха, 

когато връчват пакета на Мая, да го държат и двамата. Беше топъл пролетен ден. 

В градината на Мая птичките весело пееха по раззеленените клони на дърветата, 

покрай пътечката към нейната къща цъфтяха пъстри едри лалета, златисто-

жълти нарциси. Всичко наоколо сякаш се готвеше да празнува заедно с децата 

рождения ден на любимата им приятелка!   

              Петьо и Ани поздравиха Мая. Те й подадоха зеления пакет с думите: 

«Честито, желаем ти всичко най-хубаво!». Мая ги благодари и с нетърпение  

развърза пакета. В него имаше музикална кутийка! Като я видя, приятелката им  

направо подскочи от радост. Тя прегърна Петьо, после прегърна Ани. « О, какъв 

чудесен подарък! Благодаря ви!» – каза Мая и покани приятелите си на 

празнична  торта. Изглеждаше много щастлива! 

 

№ Тестови задачи Точки 

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

въпроса: 

 Според текста Петьо и Ани бяха поканени на 

А. на концерт  B. на разходка   C. на рожден ден  D. на театър 

L0/1  

 



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

въпроса: 

 Според текста децата взеха пари за подарък от 

А. от майка  B. от баба  C. от леля  D. от касичката си 

L/0/1 

 

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

въпроса: 

 Според текста действието става  

А.  през лятото  B. през пролетта  C. през есента  D. през зимата 

L/0/1 

 

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

са били Петьо и Ани според текста. 

Тъжни, задружни, сърдити, добри, враждебни, радостни, жадни, 

щедри, неучтиви. 

L/0/1/2/3/4 

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

които да започват с думи: 

Какво __________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Какъв__________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Къде ___________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

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 как Петьо и Ани зарадваха 

любимата си приятелка. 

________________________________________________________ 

L/0/1/2 

8. Озаглави текста 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 радостен                       _ неотстъпчив 

2 скъп                               _мръсен 

3 сговорчив                     _враждебен 

4 дружелюбен                 _ефтин 

5 чист                              _ мрачен 

6 ясен                              _тъжен 

L0/1/2/3/4/

5/6 

 

 



10. Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът от 

текста «да пазят дрехите си» означава: 

А. да не ги обличат  

B. да ги изперат 

C. да са чисти и здрави  

D. да са прибрани 

L/0/2 

11. 

 

 

Намери и подчертай 5 сродни думи към думата радост:  

 

Зарадвам, радвам, радетел, радости, парад, радея, порадвам, 

радостен, зарадван. 

 

L0/1/2/3/4/

5 

12. В кой от редовете няма правописни грешки? Загради 

съответната буква. 

A. щастливи, истичаха 

B. подарак, приятел 

C. пъстър, празнуват 

D. синьо, пуздравиха 

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. 

Подарък, лято, майка (топъл, неочакван, мил). 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

 

 

 

 

 

 

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

членуваш правилно. 

_______________    зарадва любимата им приятелка. 

Децата заедно връчиха на Мая _______________  . 

L0/1/2 

15. Напиши текст от 5 изречения, в който да коментираш 

израза: «Приятелството е по-скъпо от богатството». 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

L/0/1 

L0/1/2/3/4/

5 

L0/1/2 

 

 

 

 


