
       

Състезание по български език и литература – IV клас 

14 юни 2016 година 
 

       I. Диктовка. 

Пишете диктовката на карирания лист! 
 

       II. Тестови задачи. 

Оградете с кръгче буквата на верния отговор: 
 

                    1.  Кое твърдение е грешно: 

 а/  редактирането в текста се осъществява чрез заместване, прибавяне, 

съкращаване, разместване; 

 б/  пряка реч са думите на героите, предадени без изменение; 

 в/  словоред се нарича редът на думите в изречението;  

 г/  простото изречение съдържа две или повече сказуеми. 

           

                   2.  На кой ред всички думи са написани грешно: 

 а/  нощ, усмивка, изкуство, свадбар; 

 б/  сняк, обуфка, расказ, момак; 

 в/  мед, врапче, вятар, таралеш; 

 г/  катинар, испит, дете, грат. 

  

3. На кой ред са написани само съществителни имена от женски род: 

 а/  песен, дъжд, самолет, гара; 

 б/  зрънце, птица, торба, риба; 

 в/  радост, маска, прелест, мисъл; 

   г/  слънце, люляк, ябълка, искра. 

 

4. На кой ред всички глаголи са написани правилно: 

 а/  изписвам, бягам, разтопявам, свиря; 

 б/  потценявам, фнимавам, копувам, вървя; 

 в/  крия, летя, вдигъм, карам; 

 г/  истривам, пиша, гоня, броя.   

 

5. В кое изречение глаголът е в първо лице, множествено число, сегашно време: 

                    а/  Днес ще ходим на екскурзия. 

  б/  В часа решавахме трудни задачи. 

  в/  Купихме всичко за пътуването. 

  г/  Пишем свой вариант на приказка. 

 

   

6. На кой ред думите са антоними:                
                   а/  радост, възторг, скръб, болка;         

 б/  род, роден, родина, народ;    

 в/  малки, големи, млади, стари;    

               г/  красив, хубав, храня се, ям. 

 

 

7. В кое от изреченията няма наречие: 

 а/  Разгледахме интересните експонати.                                

 б/  Клоунът смешно крачеше с големите си обувки. 

 в/  Футболистите играха силно в този мач. 

 г/  Утре ще довършим работата по проекта. 



  

 

8. В кое изречение думите са употребени в преносно значение: 

 а/  Пролетните цветя цъфнаха.                                

 б/  Колата се движеше бързо по пътя. 

 в/  Леденият му поглед смрази детските души. 

 г/  Учениците донесоха цветя за празника. 

  

9. Магьосник… изпусна далекоглед…. Дъжд… продължи да вали. Овчар… седна на 

камък…. Стари… дъб потръпна от полъх… на северни… вятър. Учител… бавно отвори 

дневник…. 

                Поставете пропуснатите определителни членове. 

                В изреченията броят на пълните и кратки определителни членове е:                    

                   а/  шест пълни и четири кратки;         

 б/  четири пълни и шест кратки;    

 в/  пет пълни и пет кратки;   

               г/  три пълни и седем кратки. 

 

10. Привечер дъждът заплака че е самичък и няма приятели. Започна да рисува по 

прозорците да полива щедро градинките да простира капки по клоните да къпе спящото 

градче. Изми прилежно площадите алеите и булевардите. Без да жали свежа влага напои 

жадните цветя. 

                     Горният текст има нужда от: 

                   а/  пет запетаи; 

 б/  шест запетаи; 

 в/  седем запетаи; 

 г/  осем запетаи. 

 

11.  Мога с часове да седя пред камината и да гледам огъня. Душата ми се изпълва с 

тишина и мислите ми ме отвеждат далече. Радостно подскачат пламъците. Странно 

играят сенките. Потъвам в миналото и губя чувството за време. 

              В текста има:                                                                                                                                            

    а/  три прости и две сложни изречения;         

 б/  две прости и три сложни изречения; 

 в/  четири прости и едно сложно изречения; 

               г/  едно просто и четири сложни изречения. 

  

  

12. На бял кон седеше млат момак. Червена мантиа пукриваше раменете му. На гърдите 

проблясваше тешка сребарна броня. В дясната си рака даржеше остро копие. 

             Правописните грешки в текста са:  

 а/  пет; 

 б/  шест; 

 в/  седем; 

 г/  осем. 

 

                 

III. Съчинение 
 

Човекът и природата-врагове или приятели 
 

Пишете съчинението на карирания лист! 

  

 



 

Състезание по български език и литература – IV клас 

14 юни 2016 година 

I. Диктовка. 

 

 Достойният човек се вслушва в съвестта си. Не лъже и не 

заблуждава другите. Честността и доблестта са негови ценни качества. 

Не се страхува да си признае, ако е сгрешил. Той се учи от грешките 

си и така става още по-умен и по-добър. 

 Недостойният човек се опитва да скрие истината или казва 

само част от нея. Способен е да предаде приятелите си. Завижда на 

онези, които го превъзхождат с нещо. На него не може да се разчита. 

 Всеки сам избира какъв да бъде-достоен или недостоен човек. 
 

 

 

 

 


