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ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 
 
 

Уважаеми родители и ученици, на 25.04.2021 година ще се 

проведе ежегодното Пролетно състезание по български език и 

литература. 

 

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА ПО  КЛАСОВЕ И  УКАЗАНИЯ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА   ЗАДАЧИТЕ  

 

Втори клас и трети клас  

  Състезанието за втори и трети клас  включва решаване на тест 

от 25 въпроса по български език.  

Задачите  са съобразени с изучавания учебен материал. 

Въпросите ще са два вида – с избираем и със свободен отговор.  

Отговорите ще трябва да бъдат записани в талон за отговори, който 

се предоставя заедно с теста.  

Време за изпълнение на задачите -  90 минути. 

 

Четвърти клас 

Форматът на състезанието включва  решаване на  тест и  

изпълнение на творческа задача. Задачите  са съобразени с учебните 

програми по български език и литература в началния етап на 

образование. 

         Тестът  съдържа 25 въпроса по български език. Отговорите 

трябва да бъдат записани в талон за отговори, който се предоставя 

заедно с теста.   

     По-голямата част от въпросите  са със затворен отговор - посочени 

са три възможни отговора, като само един от тях е верен. 

Останалите са   с отворен отговор, който  трябва да се запише на 

съответното място в талона за отговори.  

        Творческата задача изисква да се  създаде собствен текст.    

Учениците трябва да напишат съчинение по зададена тема, като се 



 

 

придържат към  нея.  Разказаната история трябва да бъде интересна и 

вълнуваща. Може да бъде истинска или измислена. 

Времето за изпълнение на задачите е 90 минути. 

 

Пети клас 

Петокласниците ще решават тест, съдържащ  30 задачи 

върху изучения материал по български език, като част от 

отговорите ще бъдат със свободен, а друга част - с избираем 

отговор. Времетраене - 90 минути. 

 

Шести клас 

Форматът е тест с 35 задачи. Задачите са съобразени със 

задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми по 

български език и литература  за VI клас. Видовете задачи са 29  със 

структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само 

един е правилен, а останалите  6 задачи са с кратък свободен отговор. 

Времетраене – 90 минути. 

 

Седми клас 

Състезанието за седми клас   включва тест от 25 задачи   по 

формата на националното външно оценяване и преразказ с 

дидактическа задача. Време за работа -  150 минути.  
 
 


