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Примерна самостоятелна работа  

за изходно ниво по български език и литература  

за 1. клас 

 

Задача 1. Диктовка. 

                                             ____________________________________ 

            ________________________________________ 
              ___________________________________________ 

                                       ____________________________________                                                                         

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Задача 2. Къде са били децата? 

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

 

Задача 3. Подредете думите в изречения. Напишете ги красиво. 

 

кака, кучето, двора, на, играе, с 

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

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

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

 

Задача 4. Открийте колко грешки има в текста. Редактирайте го. 

Николаи и Борислаф играят на пуляната. С тях е шаро. 

Изведнъж кучето залая. Пред него на калбо стуеше Ежко бежко. 

а) шест грешки; 
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б) пет грешки; 

в) седем грешки; 

г) десет грешки.   

 

Задача 5. В кой ред всички думи означават собствени имена? 

а) родина, животно, Поля; 

б) Сливен, Ясен, България; 

в) София, планина, град; 

г) Иван, човек, растение. 

 

Задача 6. Моделът             . е на 

изречението: 

а) Колко е топло навън! 

б) Изведнъж някой запя. 

в) Иван и Митко играят навън. 

г) Нина, защо викаш? 

 

Задача 5. Коя дума е написана неправилно? 

а) Петйо 

б) монтьор 

в) майстор 

 

Задача 7. На кой ред всички думи започват със съгласен звук? 

а) захар, агне, фуния; 

б) акула, вълк, добър; 

в) браво, злато, врата. 

 

Задача 8. Зачертай грешната буква и направи проверка: 

морко в/ф – ……………………….       

све ж/ш – ………………………….. 

приле б/п – ………………….........            

ръ б/п – ……………………………. 

стро г/к – …………………………           

бър з/с – ………………………….. 

кра г/к – …………………………            

тру д/т – ………………………….. 
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Текст за диктовка: 

 

Разходка в гората 

Вальо, Михаил и Панайот отидоха в гората. Седнаха под един дъб. 

Над главите им пееше славей. Закусиха с хляб, яйца и сирене. Намериха 

диви ягоди. Събраха гъби. 

 

 

 

 

 

Източници: 

 

Учебна програма по български език и литература за I клас в сила от 

учебната 2016/2017 година, утвърдена със Заповед № РД09-1857 от 

17.12.2015 г. на МОН 

http://donchevaclass.weebly.com 

https://bglog.net/nachobrazovanie 

http://www.decata.info 

 

 

 

Изработил: Миглена Иванова – студент-практикант по проект „Студентски практики“ 

Проверил: Диляна Гаджева – ментор по проекта 

 

 

https://www.mon.bg/bg/1699
https://www.mon.bg/bg/1699
http://donchevaclass.weebly.com/1048107910931086107610851080-1085108010741072.html
https://bglog.net/nachobrazovanie/29367
http://www.decata.info/saitove/web1/izhodno_1.htm

