
       

Състезание по български език и литература – IV клас 

12 юни 2018 година 
 

       I. Диктовка. 

Пишете диктовката на карирания лист! 
 

       II. Тестови задачи. 

Оградете с кръгче буквата на верния отговор: 
 

1. При подробен преразказ се преразказва: 

а/ най-важното от текста; 

б/ най-интересното от текста; 

в/ цялото съдържание на текста;  

г/ началото и края на текста. 

 

2. Кое твърдение е грешно: 

а/ Текстът се състои от изречения, свързани по смисъл.; 

б/ Главните части на изречението са подлог и сказуемо.; 

в/ Антонимите са думи с противоположно значение; 

г/ Прилагателното име не се съгласува по род и число със съществителното име. 

 

3. На кой ред всички думи са написани неправилно: 

а/ лист, молив, врапче, звезда; 

б/ лъф, вихар, сняк, фудбол; 

в/ войник, компютар, мед, бисер; 

г/ очила, вятар, буря, грозд. 

 

4. На кой ред сложните думи са прилагателни имена: 

а/ водолаз, автомивка, прахосмукачка, звездоброец; 

б/ словоред, трудолюбие, животновъд, водопровод; 

в/ риболовец, ледоход, автопилот, високоговорител; 

г/ небесносин, триглав, русокос, яркочервен. 

 

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

а/ Чета интересна книга.; 

б/ Дълго вървяхме по тясната пътека.; 

в/ Гледаме интересния спектакъл.; 

г/ Утре ще ходим на поход. 

 

6. На кой ред всички изрази са в преносно значение: 

а/ студен поглед, тежък характер, златни ръце; 

б/ есенни цветя, вълчи вой, малко момче; 

в/ известен писател, висока сграда, червен автомобил; 

г/ сламена шапка, жълт минзухар, шоколадова торта. 

 

7. В кое от изреченията няма наречие: 

а/ Слънцето бавно залезе.; 

б/ Утре ще се проведе състезанието.; 

в/ Есенният дъжд разкаля улиците.; 

г/ Камен уверено ни поведе към върха. 

 

 

 



 

 

8. На кой ред изречението е възклицателно: 

а/ Ще ходим ли на кино?; 

б/ Книгата е прозорец към света.; 

в/ Затвори вратата!; 

г/ Каква красива гледка! 

 

9. Будилник... силно иззвъня. Младеж... извърна глава към прозорец... . Листата се 

разпиляха от вятър... . Кълвач... кацна на клона. Южняк... стопли земята. Повикаха и 

най-малки... брат. 

Поставете пропуснатите определителни членове.  

В изреченията броят на пълните и кратки определителни членове е: 

а/ четири пълни и три кратки;  

б/ три пълни и четири кратки;  

в/ пет пълни и два кратки;  

г/ два пълни и пет кратки. 

 

10. Есента си отиде и дойде зимата. Дните стават все по-къси. Навън вали сняг и духа 

вятър. Мраз сковава земята. По заснежените клони на дърветата кацат черни 

гарвани. Гледам през прозореца как бавно се сипе снегът. 

В текста има: 

а/ три сложни и три прости изречения; 

б/ четири сложни и две прости изречения; 

в/ две сложни и четири прости изречения; 

г/ едно сложно и пет прости изречения. 

 

11. Тръгнали бабата и дядото да берат гъби. Щом излезли патето гракнало четири 

пъти изпляскало с крилца и се превърнало в красиво момиче. Девойката измела 

къщата поляла цветята в градината сготвила чорбица. Ушила две ризи украсени с 

чудни шевици. 

Горният текст има нужда от: 

а/ три запетаи; 

б/ четири запетаи; 

в/ пет запетаи; 

г/ шест запетаи. 

 

12. Слънцето грееше топло от небето. Снегът се тупеше. Из полету се виждъха кафяви 

петна земя и се издигъше пара. На едно дърво бе кацнъла врана. Навред шуртяхъ 

путочета и блестяхъ локвички. 

Колко правописни грешки са допуснати в текста: 

а/ шест; 

б/ седем; 

в/ осем; 

г/ девет. 

 

                 

III. Съчинение 
 

Моите думи за България 
 

Пишете съчинението на карирания лист! 

  

 



 

 

Състезание по български език и литература – IV клас 

12 юни 2018 година 

I. Диктовка. 

 

  От едната страна на пътя се издигаха скали. С всяка стъпка 

те изглеждаха все по-високи. Слънцето позлатяваше техните остри 

върхове. Хладният и чист въздух, напоен с аромата на горски цветя, 

ни вливаше сили. Чувствах се по-здрав и по-силен сред свежата 

природна зеленина. 

  Скоро стигнахме до скалистия бряг на реката. Тя образуваше 

пенлив водопад и изпълваше околността с дивната си мелодия. Стоях 

като омагьосан пред това природно творение. Бях възхитен от 

красотата на нашата природа. 

 

  

 
 

 

 

 


