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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

20 НОЕМВРИ 2013 г. – І кръг 
 

ТЕСТ ЗА ВТОРИ КЛАС 
 

Училище: ......................................................................... гр./с. …………...................... 

Име, презиме, фамилия: ................................................................................................. 

 
1. На кой ред думите са подредени по азбучен ред? Оградете. 
А) есен, дърво, слана 
Б) пролет, роса, ръми 
В) лято, лист, цветя 
 
2. На кой ред всички думи могат да се пренасят? Оградете. 
А) месец, сутрин, връх 
Б) орех, младост, бодли 
В) овца, конче, петел 
 
3. Поставете пропуснатите йо  или  ьо  в текста. 

Ван___  и  ___ана са брат и сестра. Майка им се казва  ___нка и работи 
във фриз___рски салон. Вечер се връща уморена и сяда във фот___йла 
пред телевизора. Двете деца й поднасят топъл пилешки бул___н. 

 
4. Напишете броя на буквите и броя на звуковете в думите. 
лято –  ........ букви,  ........звука 
щурец –  .......  букви,  ...... звука 
Юлия –  ........ букви,  ........звука 
шофьор –  ........ букви,  ........звука 
 
5. На кой ред всички думи са двусрични? Оградете. 
А) очила, бастун, мустак 
Б) орел, врабче, сокол 
В) стена, маса, ютия 

 
6. Напишете пропуснатата буква.  

   
          З             Ф         А                    Ъ                                                           

ОРИ___            ПОКРИ___КА        М___РЗЕЛИВ       Р___КАВИЦА 
         С          В                       Ъ                     А                          

                    Д                       О 
СЪСЕ___ КА    ЦИГ ___ЛАР 

                Т                       У 
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7. Подредете думите в изречение. Напишете го. 
направиха, сестра, есенни, му, пано, Ивайло, и, листа, от 
             
              
 
8. Поправете допуснатите грешки в пословиците. 
 
Бес трут почифката нее слатка. 

 
Които не ръботи, нетрябва да яде. 
 
9. Отделете изреченията в текста, като поставите препинателните 
знаци. Колко са изреченията? Оградете. 
 
 Зиме цялата природа е смълчана полята са притихнали спи зимния си 
сън гората спят и тихите избистрени реки под леда въздухът е кристално 
чист къде ли са се скрили животните 
 

А) 4   Б) 5   В) 6 
 
10. Номерирайте изреченията според тяхната последователност в 
текста на приказката. 

□ Дошъл Тарльо да я види. 

□ Разболяла се Кума Лиса. 

□ Върнал се, когато гроздето зреело.   

□ Лиса го помолила да й донесе водица.  

□ Тръгнал, когато се разлиствали лозята. 
 
11. Прочетете текста. Кое изречение е най-подходящото продължение 
на приказката? Оградете. 
 

Бялата козичка тръгна към малкото езеро. Погледна в тихата вода и 
поклати брада. Една коза в езерото също поклати брада. Козичката я 
заплаши с острите си рога. И другата направи същото. Бялата козичка се 
ядоса и нагази във водата. Бистрата вода се раздвижи, онази козица се 
полюшна и след малко изчезна.  
А) Бялата козичка я настигна и двете заиграха на полянката. 
Б) Козичките наведоха глави и започнаха люта битка за надмощие. 
В) Доволна, бялата козичка се върна на зелената полянка и захрупа свежа 
тревица. 
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12.  Защо втората козичка е повтаряла действията на бялата козичка?  

             

             

             

             

             

             

              

 


