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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    

 

 

 

Район/ Муниципий: 

   
 

Местност: 

  
 

Училище: 

   
 

  
 

Фамилия, име на ученика: 

   

 



 

Прочети внимателно текста 

 

        Легендата разказва, че когато Бог решил да раздава земя на отделните народи, 

българинът работил на нивата и поради тази причина отишъл последен за своя дял. 

Но Господ вече бил раздал цялата земя. Замислил се какво да му даде, не му останало вече 

нищо.  

         Тъй като българинът бил известен със своята пословична доброта, скромност и 

трудолюбие, Господ решил да му подари част от своята земя – рая. 

И, наистина, България е известна със своята богата, разнообразна и красива природа. 

Какво ли само няма на нейната територия – и планински исполини, и плодородни 

равнини, и обсипани с рози долини, и лазурно море.  

Величието на  народа се крие  във  фолклора, в трибагреника и във всичко българско. 

Ние  носим България в сърцата си и  се гордеем, че сме българи.  

 

 

 

№ Тестови задачи  Точки 

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

въпроса: 

         Според текста 

 Какво  раздавал Господ  на  отделните  народи? 

 

     А. хляб            В. плодове           С. земя                 D. пари 

L0/1  

 

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

въпроса: 

        Част от какво подарил Господ на българина? 

 А. от имането         В. от рая      С.  от морето         D. от  ада  

L/0/1 

 

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

въпроса: 

  Какво правил  българинът, когато Господ раздавал земята? 

А. работил       В.почивал       С. празнувал       D. пеел 

L/0/1 

 

4. Избери и подчертай  4  думи, които назовават пословичните 

качества на българите според  текста. 

Доброта, мързел, родолюбие, нахалство, скъперничество, скромност, 

трудолюбие. 

L/0/1/2/3/4 

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

които да започват  с думи: 

Кой________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Къде  ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Какъв _____________________________________________ 

  _____________________________________________________________   

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 



6. Запиши отговор с «Да» или « Не». 

Този текст е текст  описание  ___________. 

L/0/2 

7. Формулирай  основната мисъл на текста и я запиши с едно изречение. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

8. Озаглави текста  и запиши заглавието. 

___________________________________________________________ 

L/0/1/2 

   9.  Към всяка дума от първата колонка намери във втората 

колонка дума с близко  значение и съедини ги със черта. 

 

бягам                                           се трудя 

решавам                                      намислям 

раздавам                                      тичам 

работя                                          разпределям 

дарявам                                       купувам 

отивам                                         тръгвам 

                                                     давам           

L0/1/2/3/4/5/6 

 

 

10. В кой ред няма правописни грешки? Загради c кръгче  буквата 

на верния отговор: 

 

A. добар, въже 

B. купувам, връта 

C. земя, наближи 

D. къртица, мумиче  

L/0/2 

11. Редактирай изреченията, като зачертаеш излишното  

прилагателно име.  

 

Задуха топъл, ураганен пролетен ветрец.  

 __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Бълбукаше бистро, кристално планинско поточе.  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Купиха ми нова красива, хубава рокля. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Черни леки облаци покриха небето. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Изля се ситен проливен дъжд. 

 _________________________________________________________ 

__________________________________________________________                    

L0/1/2/3/4/5 

12. В кой от редовете няма правописни грешки? Загради 

съответната буква. 

A. чувек, излизал 

B. изпрашта, върнал 

C. избирам, радостни 

D. фсички, тръгнъл 

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. 

    нива, сърце, ученик (бодра, златна,гореща). 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

14. Вместо точките употреби думата   българин,   като я членуваш 

правилно. 

    

_________________  запазил  много обреди и обичаи, част от които 

са уникални. 

Свещен е на ________________ неговият роден език. 

L0/1/2 

15. Напиши текст от 5 изречения за  своето  родно място. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

L/ 0/1 

L0/1/2/3/4/5 

L0/1/2 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


