
N 

П/п 

 Тестови  задания   Предполагаеми отговори Схема  на  оценяването 

1 - 3 

 

 

 

Намери и огради с кръгче 

буквата  с  верния отговор 

на въпроса: 

 

C. земя 

B. от рая 

A. работил 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

По 1 точка за всеки 

верен отговор. 

4.  Избери и подчертай  4  

думи, които назовават 

пословичните качества на 

българите според  текста. 

Доброта,родолюбие, 

скромност, трудолюбие. 

 

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: 

 

Кой раздавал земята на 

народите? 

Къде бил българинът?  

Какъв е българинът? (и 

други подходящи 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  основната 

мисъл на текста и я 

запиши с едно изречение.  

Дар на трудолюбив народ. 

 ( 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. 

 

България - късче от рая. 

 (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. 

бягам – тичам 

решавам-намислям 

раздавам-разпределям 

работя-се трудя 

дарявам-давам 

отивам-тръгвам 

L0/1/2/3/4/5/6 
По 1 точка за всяко 

вярно съответствие. 

10. В кой ред няма C. земя, наближи L/0/2 



правописни грешки? 

Загради c кръгче  буквата 

на верния отговор  

 

2 точки за верен отговор. 

 

11. Редактирай изреченията, 

като зачертаеш излишното  

прилагателно име.  

 

Зачертаните прилагателни 

са: 

ураганен  

кристално (бистро)  

красива (хубава)  

леки  

ситен 

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. 

златна нива, горещо сърце, 

бодър ученик  

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   българин,   като я 

членуваш правилно. 

 

Българинът запазил  много 

обреди и обичаи, част от 

които са уникални. 

Свещен е на  българина 

неговият роден език. 

L/0/1/2 

По 1 точка за всяка 

правилно  употребена 

членувана форма. 

15. Напиши текст от 5 

изречения за  своето  родно 

място. 

 

 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 



 

Тест 2 , 4 клас,   Схема на оценяване     

 

 

   Общо:50 точки. 


