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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕСТ      
ПО БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС 

 
 

Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка. 
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_____  ____________________________  ____________________________  __________ 
№ в клас                     име,  фамилия                                          училище                                           селище 



 2

Прочети внимателно всеки от следващите въпроси  и отговори,  като  оградиш с 
кръгче само верния отговор. 
 
1. Кое е най-подходящото заглавие 

за текста от диктовката? 
      а) Рожденият ден на Пипи 
    б) Пипи отива на училище 

в) Пипи попада в схватка 
 

2. Какъв е видът на текста? 
 а) разсъждение 
 б) описание  
 в) повествование  
 

3. Кой израз е уместен в разговор с 
учител? 

      а) Донесох Ви тетрадката. 
      б) Ето ти тетрадката, която поиска. 
      в) Ако обичаш, вземи тетрадката. 
  
4. В кой ред всички думи са 

синоними?  
а) студ, студен, застудява 
б) мечта, мечти, мечтая 
в) студен, хладен, мразовит 

 
5. Коя дума е антоним на умен? 

а) глупав 
б) мъдър 
в) странен 

 
6. Коя дума е многозначна? 

а) телевизор 
б) гребен 
в) къща 

 
7. В кое изречение има дума, 

употребена в преносно значение? 
а) Палавото облаче отново се скри. 
б) Палавото момче е от нашия клас. 
в) Палавото коте избяга на двора. 

 
8. Кое от изреченията е 

съобщително? 
      а) Коя е любимата ви книга? 
      б) Книгата е прозорец към света. 
      в) Дай ми да прочета тази книга! 
 
 
 

9. Кое от изреченията е просто? 
а) Дойде пролетта и цветята цъфнаха. 
б) Дъждът спря и небето се украси  
с пъстроцветна дъга. 
в) Есента нашари листата на 
дърветата с пъстри цветове. 

 
10. Какво е значението на думата 

фъртуна в изречението:  
Зимната фъртуна свиреше в 
комина. 
а) преспа 
б) виелица 
в) приказка 
 

11. В кой ред всички съществителни 
имена са от мъжки род? 
а) баща, вятър, влак 
б) маса, път, море 
в) цвете, стол, чаша 
 

12. В кой ред всички думи са  
прилагателни имена? 

      а) болен, здрав, черни 
      б) тъмнина, светлина, зима 

в) говоря, мълча, пиша 
 
13. В кое време е глаголът скочих? 

а) сегашно време 
б) минало несвършено време 
в) минало свършено време 
 

14.  В кой ред всички думи  са 
написани вярно? 
а) ръкавица, бъбриф, четеме 
б) гълъб, красив, купувам 
в) гараж, патека, гъпка 
 

15. В кое  изречение думата пролет е 
подлог? 
а) Лястовиците доведоха пролетта. 
б) Пролетта носи топлина и красота. 
в) Дърветата цъфтят през пролетта. 

  
  
 
 



 3

 
 

  
ТЕКСТ ЗА ДИКТОВКА  

 
           Една сутрин Томи и Аника намериха в пощенската кутия писмо. Когато го  
 
отвориха, намериха вътре покана за рождения ден на Пипи. 
 
            Томи и Аника  заподскачаха и се разтанцуваха от радост. Те разбраха много  
 
добре какво пише на картичката, въпреки че правописът беше по-особен. 
 
             Разбира се, децата купиха подарък на Пипи. Пипи им благодари и нетърпеливо  
 
развърза пакета. В него имаше музикална кутийка. Като я видя, Пипи направо пощуря 
 
 от радост. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




