
 
 

                          

 
Т Е С Т 

Изходно ниво I клас  
(Приравнителен изпит    
за прием във II клас) 

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

 
Задача 1.      Кои от изброените числа са  двуцифрени?  

           0,  27, 3, 11, 20, 7, 35, 18, 8, 10 

    ............................................................... 

Задача 2.   Една десетица + три единици =    .................. 

Задача 3.   Числото 14 е с 6 по-голямо от ................... 

Задача 4.   Числото, което е със 7 по-малко от 13 е ............ 

Задача 5.   Пресметнете  

   6  +  3  =               8  -  5     = 

  10  + 4  =     19  -  7    = 

           0 +  10  =     12  -  0    = 

  15  + 5  =     19  - 12   =     

  50 + 40 =             100  - 10  = 

    

Задача 6.   Пресметнете 7м+ 9м +3м =   ................  метра 

Задача 7.   Решете верижката: 

        - 7            + 6          - 5           + 4          - 3           + 2           + 9    

 

 
14        



Задача 8.    Сравнете и поставете необходимия знак   >  ,  < ,  = 

           5  +  8         15        

         17  -   9         9 

          0     12 – 12 

Задача 9.   Теодор начертал отсечка с дължина 15 см, а София начертала с 8 

см по-къса отсечка.  

  Начертайте отсечката на София. 

 

Задача 10.   Мартин има 40 лева, Борис – с 20 лева по-малко, а Алекс – с 10 

лева повече от Борис.  

        Колко лева общо имат Борис и Алекс? 

Борис                       .......................................... 

Алекс        .......................................... 

Борис + Алекс          .......................................... 

  

 
 
Задача 11.   Покажете срещу всяка дума начините на пренасяне на нов ред: 
                  
 кокиче      …………………….............         лов            ……………...……….....…… 
          дълго        ………...........................         сняг           ……………...……….....…… 
          пожълтяха .................................         листата    ……………...……….....…… 
          България ...................................          око           ……………...……….....…… 
 
Задача 12.    Прочетете внимателно текста  и  поправете грешките: 
 

Николаи и Борислаф играят на пуляната. С тях е шаро. Изведнъж  
 
Шаро   залая. Пред   него   на   калбо стоеше Ежко бежко. 

 



Задача 13.  Изберете и напишете  правилната буква  на означеното място.     
 Направете   проверка  за правописа  на думите  - знаета как! 
                 морко ......       (ф  или в)   ст …… ден   (о  или у)                           
                 приле ......        (п  или б) жа …… ка    (б  или п)                           
                 стро .......          (к  или г)                     д ……. рво   (а  или ъ) 
                 пла .......           (ж  или ш)   моли …….    (ф  или в) 
                 ори …….      (с  или з)   зъ…….           (б  или п) 
Задача 14.   Изберете  правилното звукосъчетание  и напишете “йо” или 
“ьо” в думите:  
 Вал….....                 монт......р              бул…..н               Пе.......      

                  ра…...н                   ........ рдан            бокс......р             ........ана 

Задача 15.    На кой ред всички думи започват с беззвучна съгласна?       
Заградете буквата на верния отговор. 
 а) маска, орел, славей             
 б) птица, рисува, игла        
 в) топъл, фуния, котка 
Задача 16.   На кой ред всички думи започват със звучна съгласна? 
  Заградете буквата на верния отговор. 
                  а)    дълъг, вятър, филия             
 б)    бонбон, звън, гора        
 в)    агне, кос, робот 
 
Задача 17.   Заградете буквата на верния отговор.  Думата  “весел” означава: 
                    а) предмет          б) признак             в) действие         
Задача 18.   Заградете буквата на верния отговор. Думата “скачам” означава:       
                   а) предмет           б) признак             в) действие 
Задача 19.   Подредете думите в изречение. Пишете красиво! 

нарисувах, пъстри, аз, цветя, бели, и, пеперуди 
              
………………………………………………………………………………………………............................... 
 
................................................................................................................................. 

тича, пътечка, малка, по, тясната, сърничка 
………………………………………………………………………………………………… 
              
………………………………………………………………………………………………… 
 
 



Задача 20.  Подредeте  разбърканите думи  и направете три изречения, а от 
тях направете  текст.  Пишете красиво! 
    Птиците, звънец, на, дойде, Есента, удари, юг, Училищният, отлетяха 
              
…………………………………………………………………………………………................................. 
               
………………………………………………………………………………………………............................... 
 
................................................................................................................................. 
 

                                                 
 
Задача 21.  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 22.  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 23. На масата в кухнята има красива  кристална празна  купа.  

Колко  ябълки  могат да се поставят в празната купа? 
         ......................................................................................................... 
Задача 24.  Една баба поставила на печката тенджера с вода, сложила сол и 
още нещо във врящата вода. Влязла дъщеря й, видяла какво ври в 
тенджерата и сложила още сол - без да знае, че бабата вече го е направила. 
Внучката се прибрала от училище и тя също прибавила  доста сол. Таткото се 
прибрал да обядва вкъщи, сложил в чиния  нещо от тенджерата и помолил 
детето да му подаде солницата, защото  храната е безсолна.  

Какво  е варила бабата в тенджерата?  ................................................. 
Задача 25.  Тази  задача е от тест за прием на ученици в I клас в Китай. 

    Кой номер е мястото, на което е паркирана колата? ....................... 
 

 


