
Тест 1, 4 клас,   Схема на оценяване     

 

N 

П/п 

  Задания   Предполагаеми отговори Схема  на  оценяването 

1 - 3 

 

 

 

Намери и огради с кръгче 

буквата  с  верния отговор на 

въпроса: 

 

A. престана снегът      

B. за въздушни замъци 

B.  без палто      

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

По 1 точка за всеки верен 

отговор. 

4.  Избери и подчертай  4 думи, с 

които може да се опише 

Пинокио според текста.   

фантазьор,  добър, щедър, 

малък 

L/0/1/2/3/4 

По 1 точка за всеки 

правилен отговор. 

5. Състави и запиши  3 въпроса  

върху съдържанието на 

текста, които да започват  с 

думи: 

 

 

Кога тръгна Пинокио на 

училище? 

Кой направи жертва за 

Пинокио? 

Какво икаше да прави 

Пинокио в училище?  

( и др. варианти) 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

По 1 точка за правилно 

формулиран въпрос. 

По 1 точка за правопис и 

пунктуация, съответни на 

изучените правописни 

норми. 

6. Запиши отговор с 

«Да» или « Не». 

Не.  L/0/2 

2 точки за верен отговор 

7. Формулирай с едно изречение 

отношението на Пинокио към 

баща си според откъса и го 

запиши. 

 

Пинокио искаше да се 

постарае за  баща си. 

( и др. варианти) 

 L/0/1/2 

1 точка за вярно 

формулирана основна 

мисъл на текста. 

1 точка за  изречение, 

написано в съответствие с 

изучените правописни 

норми. 

8. Озаглави откъса и запиши 

заглавието. 

 

Пинокио тръгва на училище. 

 (и  др.  варианти) 

L0/1/2 

2 точки, ако заглавието 

отразява темата  

(основната  мисъл) на 

текста. 

1 точка, ако заглавието 

отразява само главните 

действащи лица. 

9. Към всяка дума от първата 

колонка намери във втората 

колонка дума с 

противоположно значение и 

съедини ги с черта. 

купува  - продава                            

хубав - грозен                             

глупав  - умен                            

тръгва - спира                             

евтин   - скъп                                

печеля   - губя                        

L0/1/2/3/4/5/6 
По 1 точка за всяко вярно 

съответствие. 



10. Загради c кръгче  буквата на 

верния отговор. В те-                                         

кста изразът« въздушни 

замъци»  е употребен със 

значение: 

D. Безплодни мечти. 

 

L/0/2 

2 точки за верен отговор 

 

11. Намери и подчертай  5 сродни 

думи към думата сметка: 

пресмятам, сметна, 

смятане,  сметкаджия,   

пресметлив.       

L/0/1/2/3/4/5 

По 1 точка за всяко вярно 

съответствие. 

12. В кой от редовете няма 

грешки? Загради съответната 

буква. 

 

  С.избирам, радостни 

 

L/0/2 

2 точки за верен отговор. 

13. Подбери към всяко   име 

съществително по едно  

подходящо по смисъл име 

прилагателно  от скобите и 

запиши  получените 

словосъчетания като 

съгласуваш двойките думи. 

    топло палто, сребрист 

сняг,  щедър баща   

 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за всяко  вярно 

съставено словосъчетание. 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за правопис. 

14.             Вместо точките употреби 

думата «син» , като я 

членуваш правилно. 

Синът   стана добър ученик. 

Бащата купи на сина   нов 

буквар. 

L/0/1/2 

По 1 точка за всяка 

правилно  употребена 

членувана форма. 

15. Напиши текст от 5  изречения 

по тема: « Защо трябва да 

ходя на училище» 

 

 L/0/1 

1 точка за съответствие на  

темата и добре изграден 

свързан текст. 

L/0/1/2/3/4/5 

по 1 точка за всяко 

правилно съставено 

изречение, написано в 

съответствие с темата и с 

изучените правописни 

норми. 

L/0/1/2 

2 точки, ако в текста няма  

допуснати  правописни 

грешки 

1 точка, ако  в текста има 

допуснати 1-2 правописни  

грешки  

0 точки, ако в текста има 

допуснати повече от 3 

правописни грешки 

 

   Общо:50 точки. 
 


