
       

Състезание по български език и литература – IV клас 

26 юни 2020 година 
 

       I. Диктовка. 

Пишете диктовката на карирания лист! 
 

       II. Тестови задачи. 

Оградете с кръгче буквата на верния отговор: 
 

1. На кой ред всички думи са написани правилно: 

а/ вестник, моркоф, бълон, замак; 

б/ шкаф, блузка, сироп, нощ; 

в/ водопад, грат, лотка, пейзаж;  

г/ чехъл, вапрос, одбор, момък. 

 

2. На кой ред всички прилагателни са в мъжки род, единствено число: 

а/ тъмна, весел, каменна, звездно; 

б/ странен, мързелив, смел, жълт; 

в/ тъжен, летен хубава, малко; 

г/ малък, страшен, студен, бяла. 

 

3. На кой ред съществителните имена имат форма само за множествено число: 

а/ въглища, хора, очила, клещи; 

б/ влакове, бури, гари, снегове; 

в/ пътници, птици, магазини, стоки; 

г/ къщи, дни, планини, цветя. 

 

4. На кой ред глаголите са написани правилно: 

а/ убера, здъвча, мисла, моля; 

б/ укося, режа, броя, викъм; 

в/ осъмна, огледам, играя, летя; 

г/ обода, пея, убърна, пиша. 

 

5. На кой ред думите не са антоними: 

а/ грозен - красив; 

б/ весел – тъжен; 

в/ работлив – трудолюбив; 

г/ добър – лош. 

 

6. На кой ред има само сложни думи: 

а/ водолаз, фигура, снежен, вратовръзка; 

б/ телевизор, синеок, подпис, плод; 

в/ тъмночервен, водопад, сладолед, риболовен; 

г/ дърводелец, януари, ловеж, морскосин. 

 

7. В кое изречение има думи в преносно значение: 

а/ Видяхме стадо сърни.; 

б/ Катя държи новата си кукла.; 

в/ Набрахме си ароматни ягоди.; 

г/ Нейното лице свети от радост. 

 

 

 



8. Кое от изреченията е сложно: 

а/ Нощта донесе буря и дъжд.; 

б/ Лятното слънце изгря и събуди мързеливия кос.; 

в/ Избрах най-хубавия подарък за рождения ден на мама.; 

г/ Зажужаха работливите пчели в слънчевата сутрин. 

 

9. Ден... е изпълнен с веселие и игри. Сокол... рязко се спусна към земята. Отивам да 

купя подарък, защото приятел... ми има рожден ден. Вестоносец... влязъл при цар... . 

Сянката на клона падна върху високи... човек. Чуха силен шум от пещерата на 

великан... . 

Поставете пропуснатите определителни членове.  

В изреченията броят на пълните и кратки определителни членове е: 

а/ три пълни и четири кратки;  

б/ четири пълни и три кратки;  

в/ пет пълни и два кратки;  

г/ два пълни и пет кратки. 

 

10. Умореното слънце се скри зад върбите. Повя нежен ветрец и донесе прохлада. 

Реката кротко шумеше между бреговете си. Летният ден гаснеше. Жабешкият хор 

запя песен, но изведнъж замлъкна. Мирис на дъхави билки се понесе от поляните. 

Заобаждаха се щурци и огласиха вечерната тишина с ритмични песни. 

В текста има: 

а/ три сложни и четири прости изречения; 

б/ четири сложни и три прости изречения; 

в/ две сложни и пет прости изречения; 

г/ пет сложни и две прости изречения. 

 

11. Той е Принц на сънищата. Може да те накара да заспиш както си ядеш шоколада. 

Той е толкова невероятно изкусен в магията си че потопи един цял град в сън навръх 

градския празник. Заспаха музикантите както си биеха чинелите. Заспа дори 

камбаната на градския часовник както си се поклащаше от вятъра. Принцът на 

сънищата никога не се шегува. Мечтите му са лекокрили тайствени и странни. 

Горният текст има нужда от: 

а/ четири запетаи; 

б/ пет запетаи; 

в/ шест запетаи; 

г/ седем запетаи. 

 

12. Една нощ зъваля сняк. Цялата земя се пукри с дебела снежна пелена. Дарветата 

побеляха като гулеми захарни букети. Малките къщици се згушиха още повече и по 

стъклата на прозорците им зъблестяха звездички от скреш. На сутринта едно врапче 

искочи под стряхата на къщата и кацна на стобора. 

Колко правописни грешки са допуснати в текста: 

а/ десет; 

б/ седем; 

в/ осем; 

г/ девет. 

 
                 

III. Съчинение 
 

Светът, в който искам да живея 
 

Пишете съчинението на карирания лист! 
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  С пукването на зората кошерът тихо зажужа. Ранобудните 

пчелички бързо излетяха и се насочиха право към цъфналата липа. 

Короната на дървото беше отрупана с уханни цветове, пълни с 

прашец. Звукът от жуженето се смеси с песента на пойните птици. 

Липата леко се поклащаше в ритъма на вълшебната мелодия. 

  Слънчеви лъчи огряваха нацъфтелите клони. Ароматът на 

липовия цвят привлече пъстрокрили пеперуди, мушици, буболечки. 

Весели лястовици кръжаха наоколо. Пчелите се трудиха неуморно 

през целия ден. 

  По-късно, с падането на здрача, концертът продължи с 

песента на щурците. 

 

  

 
 

 

 

 


