
       

Състезание по български език и литература – IV клас 

11 юни 2019 година 
 

       I. Диктовка. 

Пишете диктовката на карирания лист! 
 

       II. Тестови задачи. 

Оградете с кръгче буквата на верния отговор: 
 

1. На кой ред думата не означава вид редактиране: 

а/ прибавяне; 

б/ съкращаване; 

в/ заместване;  

г/ отместване. 

 

2. Посочете вярното твърдение: 

а/ Синонимите са думи, близки по значение.; 

б/ Видовете изречения по цел на общуване са прости и сложни.; 

в/ При подробния преразказ се използва пряка реч.; 

г/ С глагола се назовава признак на предмет. 

 

3. На кой ред всички думи са прилагателни имена: 

а/ южен, мъдър, дъжд, очила; 

б/ свежест, дървен, ум, хора; 

в/ есенен, кристална, бистър, тъжно; 

г/ пустиня, бодлив, сладък, ароматен. 

 

4. На кой ред словосъчетанията са от женски род, множествено число: 

а/ вълшебни приказки, зелени поляни, царски корони; 

б/ бистри потоци, игриви деца, светли звезди; 

в/ стъклени витрини, високи комини, дървени човечета; 

г/ каменни огради, червени рози, стъклени топчета. 

 

5. В кое изречение няма грешки в правописа на глагола: 

а/ Лекарят исписа лекарство на пациента.; 

б/ Ани отговори правилно.; 

в/ Мама фкара колата в гаража.; 

г/ Александър прерасказа текста. 

 

6. В кое изречение има наречие: 

а/ Засмяното слънце огря земята.; 

б/ Майката се усмихна щастливо на сина си.; 

в/ Лятната буря премина над градчето.; 

г/ Полянката се изпълни с весели деца. 

 

7. В кое изречение има думи в преносно значение: 

а/ Уплашената сърна бързо избяга.; 

б/ Чичо Петър има златни ръце.; 

в/ Прочетох интересна книга.; 

г/ Рила и Пирин са нашите най-високи планини. 

 

 

 



 

 

8. Кое от посочените твърдения е вярно: 

а/ Възклицателните изречения завършват с точка.; 

б/ Със съобщителните изречения се съобщава нещо.; 

в/ Подбудителните изречения завършват с въпросителен знак.; 

г/ Въпросителните изречения съдържат съобщение. 

 

9. Овчар... повежда стадото на паша. Пазар... е много шумен и пъстър. Днес ден... е 

дъждовен. Наградиха ученик... за постигнатия резултат. Пациентите останаха 

доволни от съветите на лекар... . Извикаха и последни... свидетел. 

Поставете пропуснатите определителни членове.  

В изреченията броят на пълните и кратки определителни членове е: 

а/ четири пълни и два кратки;  

б/ два пълни и четири кратки;  

в/ пет пълни и един кратък;  

г/ три пълни и три кратки. 

 

10. Баба Зима лудува из глухите гори и заспалите равнини и накрая се измори. 

Слънчо само това чакаше. Показа се от едно облаче, видя заспалата бабичка и се 

засмя. Цялата земя светна от радост. Кокичето сложи бялата си шапчица и се показа 

от тъмната земя. Минзухарът и теменужката го последваха. 

В текста има: 

а/ три сложни и три прости изречения; 

б/ две сложни и четири прости изречения; 

в/ четири сложни и две прости изречения; 

г/ пет сложни и едно просто изречение. 

 

11. Щом вляза в лунапарка попадам в един по-светъл и по-радостен свят. Чудесни 

забавления ме очакват тук. Отминанавам светещите фургончета от които мога да 

взема дъвка шоколад или сок. Виждам малък юнак яхнал пластмасово конче. По-

нагоре летят люлките вързани със синджири. Някои деца викат а други се заливат от 

смях. 

Горният текст има нужда от: 

а/ три запетаи; 

б/ четири запетаи; 

в/ пет запетаи; 

г/ шест запетаи. 

 

12. Прес ноща задуха силен вятар. Клоните на дарветата се угъваха. На сутринта 

времето умекна и заваля сняк. Той бързо покри земята. Стана тихо и се чуваше само 

шомоленето на снежинките. Кумините на селските къщи весело запушиха. 

Колко правописни грешки са допуснати в текста: 

а/ шест; 

б/ седем; 

в/ осем; 

г/ девет. 

 

                 

III. Съчинение 
 

Моята представа за бъдещето 
 

Пишете съчинението на карирания лист! 



  

 

 

 

Състезание по български език и литература – IV клас 

11 юни 2019 година 

I. Диктовка. 

 

  Вървяхме бавно по пътеката. Слънцето огряваше 

планинския склон. Лъчите му играеха върху нежните листенца на 

брезите. Сладкогласни птичета извиваха кръшни песни. Наблизо 

течеше бистър поток. Водата скачаше отгоре, разбиваше се на пръски 

и пречупваше светлината в пъстроцветна дъга. 

  Покатерихме се на стръмната скала и пред нас се разкри 

широка панорама. Стояхме безмълвни, наслаждавахме се на 

приказните гледки и вдишвахме с пълни гърди свежия планински 

въздух. 

 

  

 
 

 

 

 


