
 

 

 

 

 

 

 

СКРИНИНГ ТЕСТ 

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

В КРАЯ НА ПЪРВИ КЛАС 

 

1. Прочетете изреченията и ги номерирайте в 

тяхната последователност.  

Учителката влезе усмихната в стаята.   

Първият звънец удари. 

Учениците седнаха по местата си. 

Съобщи им, че ще има нов ученик в класа. 

Време за работа: 4 минути 

 

2. Препишете второто изречение от текста в задача 1. 

 

Време за работа: 1 минута 

 

3. Отговори на въпросите към текста от задача 1; огради верния отговор.  

Кой влиза в стаята?              Какво съобщава учителката?                

а) директора;                            а) ще вземат нов урок; 

б) учениците;                                      б) ще има нов ученик в класа; 

в) учителката;                                     в) ще ходят на екскурзия; 

 

Време за работа: 2 минути 



 

4. Чуй текста и избери верния отговор на въпросите:  

 

Какво майката обещава на своето птиче?  

  малко червейче 

  нова играчка 

  голяма изненада 

 

Какво казала майката да направи птичето? 

  да си отвори очите 

  да си затвори очите 

  да си затвори устата 

 

Време за работа: 3 минути 

 

5. Открий скритите думи във верижките, раздели ги и ги запиши. 

 

горадомнебе  __________________________________________________________ 

 

къщалодкалюлка ______________________________________________________ 

 

балплощадкожа _______________________________________________________ 

 

Време за работа: 3 минути 

 

6. Буквите са се разместили. Подреди ги в дума и я запиши. 

 

стом ______________________________ 

уцила _____________________________ 

 

 

Време за работа: 2 минути 

 

 

 



7. Подреди думите в изречение и го запиши.  

    сън,   спи,   зимен,    мечката 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Време за работа: 2,5 минути 

 

 

8. Допиши липсващите числа в числовите редици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време за работа: 2 минути 

 

9. Извърши действията. 

а) 7 – 3=                             15 – 4 =                    20 -         = 14                               

    4 +         = 11               12 +        = 16                     +10 = 18 

 

Време за работа: 2,5 минути 

 

б)  > = < 

7       12                             3+9  11 17-5       8+4 

 

Време за работа: 1,5 минути 

 

10 7 6 3 

11 14 16 19 



10. За 24ти май учениците от първи клас изработили 20 картички, а 

учениците от втори клас с 3 картички по-малко. Колко картички са 

изработили второкласниците? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Време за работа: 3,5 минути 

 

11. Отбележи коя картинка отговаря на сезона, който е описан.  

 Духат силни ветрове. Небето е мрачно и вали дъжд. Листата на дърветата 

пожълтяват и падат. Прелетните птици отлитат на юг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време за работа: 3 минути 

 

 

 



Текст към Задача 4: 

Голямата птица каза на птичето си: 

- Отвори си устата и си затвори очите. Имам за теб голяма изненада. 

- Червейче ли? – попита птичето. 

- Не, не е червейче. 

- Бръмбарче ли е? 

- Да, бръмбарче, - каза майката. 

- Голямо ли е? 

- Не, малко е. 

- Но ти ми обеща голяма изненада, - каза натъжено птичето.  

 

 

 

 

Голямата птица каза на птичето си: 

- Отвори си устата и си затвори очите. Имам за теб голяма изненада. 

- Червейче ли? – попита птичето. 

- Не, не е червейче. 

- Бръмбарче ли е? 

- Да, бръмбарче, - каза майката. 

- Голямо ли е? 

- Не, малко е. 

- Но ти ми обеща голяма изненада, - каза натъжено птичето.  

 

 

 

Голямата птица каза на птичето си: 

- Отвори си устата и си затвори очите. Имам за теб голяма изненада. 

- Червейче ли? – попита птичето. 

- Не, не е червейче. 

- Бръмбарче ли е? 

- Да, бръмбарче, - каза майката. 

- Голямо ли е? 

- Не, малко е. 

- Но ти ми обеща голяма изненада, - каза натъжено птичето.  

 


