
    

 
ПРИМЕРЕН  

ТЕСТ 
Прием  V КЛАС 

  

 
 

1. В кой ред всички думи са написани вярно: 
 

а)   теории, критерий, идеологий 
б)   плътноста, смелостта, живописта 

в)   гледаме, питаме, летиме 
г)   възрастни, словесни, местни 

  
2. В кой от примерите е допусната грешка при членуването: 

 

а) Нашият клас е с най-висок успех в училището. 
б) Нашият клас наградиха с екскурзия. 

в) За най-дисциплиниран беше обявен нашият клас. 
г) С най-нестандартни участници в конкурса е нашият клас. 

 
3.  Коя дума е различна от останалите  като част на речта: 

 

а)  ден 
б)  тен  

в)  мен 
     г)  лен 

 
4. Коя дума е различна по род от останалите: 

 
а)  власт 

б)  храст  
в)  страст 

     г)  част 
 

5.  В кой ред e допусната пунктуационна грешка: 
 

а)  Човекът, на когато разчитах, не ми се обади.    

б)  Не се тревожа за нищо, защото разчитам на приятелите си. 
в)  Малко се боя въпреки, че разчитам на помощта му.  

г)  Успокоих се чак  когато се уверих, че мога да разчитам на нея.   
 

6. В кой ред думите не са антоними: 
 

а)  бодър, унил 
б)  румен, блед 

в)  дързък, плах 
г)  щедър, ведър 



7. В кое изречение има наречие за място: 
 

а)  Догодина ще бъда абитуриент. 
б)  Прибрахме кучето вкъщи. 

в)  Следобед заваля силен дъжд. 
г)  Децата разговаряха шепнешком. 

 
 

8. Думите зло и злоба от изречението „ Злоба разяжда сърцето на 
лошия човек, а добрият е весел, щастлив и никому не прави зло” са:  

 
а)  сродни 

б)  синоними 

в)  антоними 
г)  форми 

 
 

9. В кое изречение глаголът  е в минало свършено време: 
а)  До миналата година живеехме на село. 

б)  По време на представлението всички се смееха. 
в)  Цял час плувах в морето. 

г)   Баба пееше народни песни.            
 

 
10. Напиши кратко съчинение на тема: „ Компютърът е ...” 
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    11.   Кое е числото, което има 5 десетици, 2 стотици и 7 единици?  
 

а)  527       

б)  275       
в)  257       

г)  752 
 

    12.   Какъв е резултатът от пресмятането на израза? 
8.4723 -  8.3823 

а)  7874         
б)  7200      

в)  7284      
г)  7800 

 
13.  За коя от дадените двойки числа числото 673  е по-голямо от 

първото и по-малко от второто число?  
 

а)   684 и 671     

б)   683 и 652     
в)   671 и 684     

г)   652 и 623 
 

    14.   Кое число е четвъртинка от частното на числата 2160 и 9?  
а)   30         

б)   40      
в)   50      

г)   60 
 

15.   За рождения си ден едно дете получило 50 лева от баба си. 
Детето  си купило  книга за 18 лева и билет за кино, който струва с 8 

лева по-малко. С половината от останалите пари купило бонбони, 
за да почерпи съучениците си.  

Колко лева са останали за спестовната касичка? 

 
а)     8  лева        

б)   10  лева          
в)   11  лева     

г)   13  лева  
 

16.   В комплект за обучението по английски език има учебник и учебна 
тетрадка.   8 учебници по английски език струват 288 лева.  

Каква е цената на учебната тетрадка, ако 6 тетрадки струват 
колкото  2 учебника? 

 
  а)   15  лева        

  б)   14  лева          
в)   13  лева     

  г)   12  лева 



  
17.   В едно училище броят на учениците и учителите общо е 313,  

като момичетата са 213., момчетата са 3 пъти по-малко, а останалите 
са учители.   

    Колко са учителите в училището? 
 

а)  29  учители       
б)  30  учители       

в)  31  учители       
г)  32  учители 

 
18. Кой от триъгълниците на чертежа е  равнобедрен и    

тъпоъгълен? 

 

 
  

        

  а)    ABC        
     

  б)    ACD          
        

  в)    BCD     

             

19.   Дворът на едно училище има форма на правоъгълник с дължина   
90 метра, а ширината му е с 30  метра по-къса. Баскетболното игрище 

заема една четвърт от двора. 
Колко квадратни метра е останалата част от двора? 

 

 

        

  а)   4100  кв.м.        
    б)   4050  кв.м.          

  в)   4150  кв.м.     
 г)   4200  кв.м. 

  
 

 
20.  Фигура е образувана от два квадрата, плътно залепени един до 

друг. Обиколката на големия квадрат е  20 см., а на малкия - 16 см.  
Колко сантиметра е обиколката на фигурата? 

 

 

  

а)    28 см. 

  б)    32 см. 

  в) 34 см.  

г) 36 см. 

 



 

 

 

 

 
 

21.    Открийте принципа и поставете липсващите числа. Броят на 
чертичките отговаря на броя на цифрите. 

 

а)               б)                            

 
 

22.   Заградете с кръгче нужната  фигура от номерираните от 1 до 6  
 

 
    
23. Посочените думи са групирани по определен признак.                    

Изключете   излишната дума във всяка от двете групи. 
 

1.   а) праскова      б) кайсия   в) слива        г) ябълка     д) вишна 
 

2.   а) триъгълник   б) квадрат  в) трапец г) кръг     д) пирамида 
 

 
 

24.  Напишете в скобите дума, която означавасъщото, което и 

думите извън скобите. Чертичките отговарят на броя на буквите. 
 

    1.   почва                   (  _  _  _ _  _  )       част от ръката  
 

2.   домакински съд   (   _  _  _  _   )        спортна награда 
 



     
    

25.    Един от съучениците ви разказва как снощи валял проливен дъжд 
и баща му се прибрал в къщи целия мокър – от дрехите му капела вода. 

Той е бил без шапка и без чадър, но нито един косъм на главата 
му не бил мокър, макар че  дрехите и обувките му били много мокри. 

    Как ще обясните този факт? ....................................................   
 

 
26.   Едно момче гледа снимка и си мисли: „Човекът на снимката е 

син на баща ми, но не ми е брат”. 
    Кой е на снимката?................................................................. 

 

 
27.  В колко месеца в годината има 30 дена? ............................. 

 
 

28.   Един мъж, отивайки на рождения ден на най–добрия си приятел, 
се отбил в цветарски магазин и купил 9 рози за жените от къщата на 

рожденика. Той подарил розите на две майки и две дъщери, като ги 
разделил поравно между тях (всяка от тях получила еднакъв брой 

рози). 
     Колко са жените в къщата? ...................................................... 

    Колко рози е получила всяка една от тях? ............................. 
  

 
29. Едно от местата, където си купувате закуски, е училищният бюфет 

и продавачката често има проблеми при връщане на рестото – много 

бързо свършват „жълтите” стотинки. Един ден плащате с банкнота от 2 
лева, а рестото е 15 стотинки. Продавачката ви дава две монети, 

едната от които не е 5 стотинки. 
   Кои са тези две монети?    ....................................................  

     
 

30.  Имате три лимона.   Два от тях имат еднакво тегло,     а третият 
е по-лек.  

Как само с едно претегляне с везна може да разберете кой е по-
лекия     лимон? 
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               С пожелание за успех!  


