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¾ Подготви се да запишеш текста за диктовка на определеното
място в бланката за отговори.
¾ Прочети внимателно задачите от № 1 до № 10 и в бланката за
отговори отбележи с X буквата на верния отговор срещу номера на
съответната задача.

1. С коя дума се проверява правописът на думата сладки?
А) сладкар
Б) сладък
В) сладко
2. Каква част на речта е думата едно?
А) съществително име
Б) прилагателно име
В) числително име
3. В кое словосъчетание прилагателното име и съществителното име са
съгласувани по род и число?
А) съвременно дете
Б) близки игрище
В) електронен списание
4. Коя дума правилно е разделена на части за пренасяне на нов ред?
А) близк-ото
Б) тур-нир
В) поч-ивката
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5. Коя от думите е образувана с представка?
А) родител
Б) разходя
В) растеж
6. С коя дума се допълва изречението?
Жирафът е … животно на планетата.
А) високото
Б) по-високото
В) най-високото
7. В кое изречение има дума с преносно значение?
А) Спортистът тичаше бързо и спечели медала.
Б) Поточето тича през гъстата гора.
В) Тя тичаше към спирката на автобуса.
8. В кое изречение е допусната грешка?
А) Земята беше покрита със сняг.
Б) Той заби топката с челен удар.
В) Всяка сутрин пия чай с захар.
9. С какъв препинателен знак завършва изречението?
Веднага напусни стаята
А) точка
Б) удивителен
В) въпросителен
10. Кое изречение е сложно?
А) Зафучал вятърът и продължил нататък.
Б) В листата на дърветата пеят славеи и дроздове.
В) На север дърветата растат здрави и силни.
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¾ Прочети внимателно текста и задачите към него.

„Приключенията на мотовете“ – една история, написана със сърце
Добре дошли в Мотилия – Страната на мотовете! Начело на Мотилия е
принцеса Пагу.
В това кралство живеят „чудати древни същества”. Мотовете са винаги
усмихнати и добронамерени, живеят стотици години. Невидими са за хората
освен за онези, на които имат доверие.
Главният герой в книгата е малкият мот Мукс, както и Бобо – едно будно
хлапе.
Един ден всички мотове са извикани спешно от принцеса Пагу. Новините
са обезпокоителни: хората са станали все по-потиснати, вглъбени в проблемите
си, вманиачени по новите си електронни придобивки, забравили са да се радват
на малките неща от живота. А това се отразява на мотовете. Когато хората не са
в хармония със себе си, мотовете посивяват и има опасност да изчезнат от света
на хората. Затова някой трябва да измисли план как да направят хората отново
щастливи. Този някой се оказва малкият Бобо. Дали героите ще успеят да
помогнат на хората или някой ще им попречи?
Всичко това ще разберете в увлекателната книжка „Приключенията на
мотовете“!
Признавам, че исках да прочета тази книжка, привлечена от изящния ѝ
външен вид. След като я прочетох, съм възхитена от идеята на текста, написан от
Радостина Николова. Толкова е актуален и поучителен!
По Милена Трендафилова

3

¾ На задачи от № 11 до № 13 в бланката за отговори отбележи с X
буквата на верния отговор срещу номера на съответната задача.
11. За какво се разказва в текста на Милена Трендафилова?
А) за едно вълнуващо пътешествие
Б) за съдържанието на интересна книга
В) за поуката от една басня
12. Коя дума описва отношението на Милена Трендафилова към книгата
„Приключенията на мотовете“?
А) разочарована
Б) възхитена
В) потисната
13. Кой е измислил план как хората да бъдат отново щастливи?
А) принцеса Пагу
Б) малкият мот Мукс
В) хлапето Бобо

¾ На задачи от № 14 до № 19 запиши своя отговор на съответното
място в бланката за отговори.

14. Кой е авторът на книгата „Приключенията на мотовете“?
15. Кои хора могат да виждат мотовете?
16. Какво според теб е значението на думата древни?
17. Кои новини са обезпокоили принцеса Пагу? Посочи поне два примера
от текста.
18. Защо за мотовете е важно хората да са в хармония със себе си?
19. Ти би ли прочел тази книга? Обясни защо.
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20. Състави кратък текст по картините, като си помагаш с въпросите и
го запиши в бланката за отговори.

Къде са отишли героите?

Какво се е случило там?

Как е завършила случката?
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ОТГОВОРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТОВИТЕ ЗАДАЧИ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Критерии за оценяване на диктовката

№

Критерии за оценяване на диктовката

1.

Пише правилно звучни съгласни в края на думата

2,5

2.

Пише правилно звучни съгласни пред беззвучни

1,5

3.

Пише правилно неударени гласни звукове в думите

2

4.

Пише правилно прилагателни имена с двойно -нн- в
женски род, в среден род и в множествено число
Пише правилно думи без свое ударение
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Пише правилно думите без да пропуска, добавя или заменя
букви (извън оценените с предходните критерии)
Определя правилно границите на изреченията – записва
главна буква в началото и препинателен знак в края
Общо за диктовката

1

5.
6.
7.

Максимален
брой точки за
критерия

2

1
12

Ключ за задачите с избираем отговор
№
На задачата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Верен
отговор
Б
В
А
Б
Б
В
Б
В
Б
А
Б
Б
В

Максимален
брой точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примерни отговори на задачите със свободен отговор
№ на
задача
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Примери за верни отговори
Радостина Николова/ Николова
Хората, които са заслужили доверието на мотовете, може
да ги виждат.
Живеят стотици години./ Появили са се много отдавна.
Подбор/ интерпретация на два или повече примера от
изброените в текста: Хората са станали все по-потиснати;
вглъбени в проблемите си; вманиачени по новите си
електронни придобивки, забравили са да се радват на
малките неща от живота.
За мотовете е важно хората да са щастливи, защото в
противен случай посивяват и може да изчезнат от света
им.
Отговорът на ученика изразява читателски интерес,
свързан с разбиране съдържанието на текста, и е
аргументиран.
Общо

Максимален
брой точки
1
2
1
2

3

3
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Критерии за оценяване на творческата задача - № 20
Критерий
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Съчиняване на текст по серия от картини
с помощта на опорни въпроси

Максимален
брой точки

Съответствие на текста със съдържанието на серията от
картини
Наличие на смислови акценти в текста, свързани с въпросите
към всяка картина от серията
Наличие на смислова връзка между изреченията в създадения
текст
Пресъздадено емоционално състояние на героите
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Правилно определяне на границите на изреченията – записване
на главна буква в началото и препинателен знак в края
Цялостно завършен текст и оригинално представено лично
отношение/мнение.
Общо за творческата задача

2

Максимален брой точки за теста - 50

2
2
2

3
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