
 
 

                          

 
Т Е С Т 

Изходно ниво II клас  
  (Приравнителен изпит 
за прием в III клас) 

 
Име ....................................... 
Фамилия ................................ 
 

 
Задача 1.    Кой сбор е най-малък?  

   (Пресметнете и заградете буквата на верния отговор) 
 

   а)   27  +  35  =   
   б)   18  +  43  = 
   в)   34  +  29  = 
 
Задача 2.    Коя  разлика е най-голяма? 
             (Пресметнете и заградете буквата на верния отговор) 

а)   61  -  34  = 
б)   72  -  44  = 
в)   93  -  57  = 

 
Задача 3.    Намерете стойността на израза  36 - 16:4   

 
36 - 16:4  = 

 
Задача 4.    Намерете  неизвестното събираемо  

 
9.9 - 11  =          + 33 

 
Задача 5.     Пресметнете изразите 
 
   а)   35  :  (41  -  36)  = 
   б)   6.8  -  8:4   = 
   в)   72  -  32:8  = 



Задача 6.    Едното събираема е 6, а другото е 6 пъти по-малко   от 48.  
Сборът е: 

 
 
Задача 7.    Намерете третата страна на равнобедрен триъгълник с бедро 21 
см и обиколка 49 см. 

 
 
 
 

 
 

Задача 8.    Равностранен триъгълник  и квадрат имат равни обиколки. 
Намерете страната на триъгълника, ако страната на квадрата е 6 см. 

 

 
 
 

Задача 9.    5 (пет)  еднакви топки струват 40 лв. За вашия клас  купувате 7 
такива топки. Колко пари сте платили за купените топки (колко струват 7 
топки)? 
 
 
 
Задача 10.    В цветарски магазин доставили 100 рози. От тях 37 рози 
поставили във вази, а от останалите направили букети с по 7 рози във всеки 
букет.  

Колко букета са направили в магазина? 
 
 

 
    

 



 
 
Задача 11.  Текст за диктовка – „Гладник”  

Гладник 
Малкото врабче Сивушко записука с тънко гласче. Беше гладно. Майка му не 
се връщаше. Сивчо подаде човчица навън. Разпери крехките си крилца. Реши 
сам да намери нещичко за хапване. Какво ли да бъде? Съгледа семенце от 
магданоз, но то хвръкна. Съзря пъстра пеперудка. Тя го усети и мигом отлетя. 
 
Задача 12.    Прочетете внимателно текста  „Гладник” (задача 11)  и извадете  
три съществителни  имена, три прилагателни имена   и  три  глагола.         

                                                                                  
съществителни                        прилагателни                           глаголи 
 

1.......................................................................    1............................................................................    1.................................................................. 

2.......................................................................    2............................................................................    2.................................................................. 

3.......................................................................    3............................................................................    3.................................................................. 

 
Задача 13.  Подредете думите по азбучен ред       
                   ананас,  папагал,  дете,  парашут,  юг 
 
...................................................................................................................................................................................................................................... 

Задача 14.  Изберете и напишете  правилната буква  на означеното с точки    
място.      Напишете думи за проверка  на правописа  на думите! 
                                                                  
                  покри ......     (ф  или в)   -      ................................................................    
                  ст …..  ден     (о  или у)    -      ................................................................ 
 пла ......          (ж  или ш)  -      ................................................................ 
 жа …… ка       (б  или п)   -      ................................................................. 
 д …. рво         (а  или ъ)   -      ................................................................. 
                 бра.....             (т  или д)   -      .................................................................     
                 щ .....рец        (о  или у)   -      .................................................................   
                 ори …….    (с  или з)    -     .................................................................    
 л…..сица        (е  или и)   -      ................................................................ 
 



Задача 15.   Определети рода и числото на съществителните имена  и   
прилагателните имена  

                                                                        
     Съществителни имена       Прилагателни имена                            
 
     чушки ..................................................                         жълто   ................................................................. 
     диня ......................................................                      красиви  ............................................................ 
     козле ....................................................                            модерна ........................................................... 

 
 
Задача 16.   Срещу всяка дума от колонката напишете умалителното    
съществително  име                                                                                                             

 книга       -      _________________                                                                                                                                                    
   сестра     -     __________________                                                                  
   слънце    -     __________________                               

     лале        -     __________________     
   майка     -     __________________                                                      

     
Задача 17.   Определете на кой  ред глаголите в множествено число 
завършват на  МЕ.  Заградете буквата на верния отговор.               

а)   пиша, нося 
б)   мисля, говоря 
в)   рисувам, казвам 
 

Задача 18.    
а)    Превърнете съобщителното изречение във въпросително                      
Слънцето грее.       ________________________________________ 
 
б)  Превърнете въпросителното изречение в съобщително                                       
Ще дойде ли  баба на гости?   ____________________________________ 
   

Задача 19.   Подредете думите в изречения и определете вида им.                                                                  
  Пишете красиво! 

 а)     нарисувах   пъстри   аз   цветя   бели    и     пеперуди 
              
………………………………………………………………………………………………............................... 
 б)    стоеше     самотно      край     дърво    ли   пътя 
   
……………………………………………………………………………………………….............................. 



Задача 20.  Съставете текст  (подредeте  по смисъл „разбърканите” пет 
изречения), като  поставите в  празните квадратчета  цифрите от 1 до 5, 
според реда на изречението в  текста.                                  

        
       Те играят и танцуват.  
 
        Кани на гости съучениците си.   
 
        Ани празнува своя рожден ден. 
 
        Тя благодари на децата. 
         
        Подаряват на Ани интересни неща. 
 

 

                                                 
 
Задача 21.  В  Южния парк  се провежда крос и ти участваш в  надбягването.    
        Ако задминеш втория бегач,  на коя позиция си? ............................. 
Задача 22.  Попитали един рибар колко риби е уловил и той отговорил: 
”На осмицата половината, шестица без глава и девятка без опашка”.            
 Колко риби е  уловил рибарят? ..........................................................   
Задача 23.  На Великден цялото семейство от 5 човека се събрало на вечеря. . 
Елена взела кошничката, в която имало  5 боядисани яйца, дала на всеки  по 
едно боядисано яйце и едно яйце останало в кошничката.  

Как е станало това? ......................................................................... 
Задача 24. На масата в кухнята има красива  кристална празна  купа.  

Колко  ябълки  могат да се поставят в празната купа? 
         ......................................................................................................... 

Задача 25.  Тази  задача е от тест за прием на ученици в I клас в Китай. 
       Кой номер е мястото, на което е паркирала колата? ....................... 
 

 
 


