
       

Състезание по български език и литература – IV клас 

28 юни 2022 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 прилагателни имена: 

а/ слънце, радостен, дърво, цветен; 

б/ люлея, песен, пролетна, лунен; 

в/ шоколад, рисувам, ходя, бяла; 

г/ бодлив, големи, златен, пъстра. 

 

2. На кой ред всички съществителни имена са в множествено число: 

а/ грозде, кошници, път, вълци; 

б/ акордеони, китари, храсти, песни; 

в/ коне, заек, стол, компютри; 

г/ мотори, кораби, молив, маси. 

 

3. На кой ред всички думи са написани неправилно: 

а/ папагал, испит, река, мармалат; 

б/ буря, ден, разказ, картина; 

в/ парахот, обуфки, минзохар, потпис; 

г/ букет, птица, гратски, кълбо. 

 

4. На кой ред глаголите са в трето лице, единствено число, сегашно време: 

а/ говори, мисли, плува, върви; 

б/ ще рисува, ще пее, ще играе, ще ходи; 

в/ четох, реших, живях, играх; 

г/ седеше, звънеше, пишеше, чистеше. 

 

5. На кой ред думите са антоними: 

а/ висок - строен; 

б/ дълбок - плитък; 

в/ тесен - нисък; 

г/ тъжен - мрачен. 

 

6. В кое време е глаголът в изречението: Живееше някога един голям лъжец. 

а/ сегашно време; 

б/ минало свършено време; 

в/ минало несвършено време; 

г/ бъдеще време. 

 

7. На кой ред има само неправилно написано числително име: 

а/ петдесет, осем, хиляда, десетте; 

б/ втори, осем, двадесетте, единадесет; 

в/ милион, шесдесет, милиард, седемнадесет; 

г/ четири, седемдесет, девет, едно. 

 

 

 



8. В кое изречение прилагателното име е употребено с прякото си значение: 

а/ Пихме топъл чай.; 

б/ Баба има топла усмивка.; 

в/ Кравата Милка гледа с топли очи.; 

г/ Топлата дума сгря душата му. 

 

9. Тръгнал момък... на изток и пришпорил кон... . Във въздух... летят птици. Един ден 

вълк... проследил дървар... . Есенни... вятър гони листата. Пътник... постави куфар... 

на земята. Заповедта на крал... беше строга. 

Поставете пропуснатите определителни членове.  

В изреченията броят на пълните и кратки определителни членове е: 

а/ пет пълни и четири кратки;  

б/ четири пълни и пет кратки;  

в/ три пълни и шест кратки;  

г/ шест пълни и три кратки. 

 

           10. Грейна слънцето и гората се разлисти. Пролетен ветрец залудува в клоните на 
дърветата. Зажужаха дивите пчели. Раззелениха се поляните, нацъфтяха цветята. Долетяха 
горските певци и запяха весели песни. Запрелитаха пеперуди. Свеж аромат изпълни 
планината. 

В текста има: 

а/ четири сложни и три прости изречения; 

б/ три сложни и четири прости изречения; 

в/ пет сложни и две прости изречения; 

г/ две сложни и пет прости изречения. 

 

          11. Отвел старият щъркел момчето до брега на поточето. Отсякъл две тръстикови 
пръчки вързал им въдички и започнали да вадят рибки. Додето мръкне напълнили едно 
кошче. Прибрали се в колибата насекли дърва наклали огън. Изчистили рибата сварили 
цяло казанче рибена чорба. Подправили я с мащерка хапнали сладко и после заспали. 

Горният текст има нужда от: 

а/ три запетаи; 

б/ четири запетаи; 

в/ пет запетаи; 

г/ шест запетаи. 

 

           12. През ноща момакът излязъл в гората. Приседнал до голям дъб и засфирил на 
флейта. Била чудна лятна нощ. Звездите висяли над поляната като златни полилей. Ако се 
повдигнеш, ще ги докоснеш с рака. Изведнъш се спуснала нежна бяла магла. Луните лъчи 
преминавали през нея и се превръщали в пъстроцветен бокет. 

Колко правописни грешки са допуснати в текста: 

а/ седем; 

б/ осем; 

в/ девет; 

г/ десет. 
                 

III. Съчинение 
 

Героят, на когото искам да приличам 
 

Пишете съчинението на карирания лист! 

  

 



 

 

Състезание по български език и литература – IV клас 
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I. Диктовка. 

 

  Настъпи късна есен. Небето се избистри. Светлината стана 

мека и нежна. Кротка тишина легна над смълчаните, ръждивокафяви 

гори. Сутрин сланата се белееше по отсрещния връх, блестяща и суха 

като сребро. След нея земята се покри с окапали листа. Гората оголя, 

светлината нахлу в нея отвред. Под дебелия килим от листа едва се 

чуваше ромонът на някое поточе. В неподвижния въздух святкаха 

паяжинки.  

                Слънцето изгряваше и залязваше върху бледосиньото, меко, 

уморено небе. Сладка тишина пълнеше всичко наоколо, сякаш горите 

бяха упоени от аромата на есента. 

 

  

 
 

 

 

 


