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ВАРИАНТИ ЗА ВХОДЯЩА И ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА

ВХОДНО НИВО

Име: _____________________________________________________________________ 1. група

1. Определи местоположението на България, като напишеш съответните имена.
Континент: __________________________________________
Полуостров:_________________________________________
Съседни държави: на север –__________________, на запад _______________________ 

и __________________________, на юг – ______________________ и _________________________
   (7 т.)

2. Открий грешките в изречението и ги поправи.

Съэс син цвят на картата се оэбэозначавэат вэоэдите,  

съэс зелен цвят – планините, а с кафяв цвят – равнините.

                    (2 т.)

3. Попълни таблицата, като напишеш три права и три задължения на българските граж-
дани.

Права Задължения

                   (6 т.)
4. Отговори на въпросите, като оградиш буквата пред верния отговор. 
● Коя е найдългата планина в България? ● Коя е найпълноводната река в България?
А) Рила А) Марица
Б) Стара планина Б) Искър
В) Родопите В) Камчия

● Коя е „Житницата на България“? ● С кои природни богатства е свързана
А) Софийското поле професията на миньора?
Б) Горнотракийската низина А) полезни изкопаеми
В) Добруджа Б) дървен материал
 В) плодородни почви   

 
                    (4 т.)

5. Попълни пропуснатите думи. 
Найстарите известни с името си жители на България били _________________. Техни

те _______________________ и ________________________са културно богатство на Бълга
рия и на света. През 6. – 7. век в нашите земи дошли _________________________ и древните 
_______________________. 

    (5 т.)
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6. През коя година се е случило всяко от събитията? Напиши.
Създаването на българската азбука от св. св. Кирил и Методий:____________ 
Създаването на Българската държава на Балканския полуостров:____________
Основаването на самостоятелната Българска църква: _____________   

(3 т.)

7. Огради Да, ако твърдението е вярно, или Не, ако е грешно. 
Управлението на княз Борис Първи наричаме „Златен век“. Да Не
Хан Крум въвел първите писани закони. Да Не
Хан Аспарух основал България на Балканския полуостров. Да Не 
Цар Симеон защитавал независимостта на България в началото на 11. век. Да Не

(4 т.)

8. Напиши имената на личностите.
Ученик на Кирил и Методий, изградил книжовен център в Охрид:
____________________________________________
Владетел, който насърчавал книжовната дейност: ________________________________

               (2 т.)

9. Кое твърдение е вярно?
А) Царете Асен и Петър победили рицарската армия.
Б) Цар Калоян отхвърлил византийската власт с въстание. 
В) При цар Иван Асен Втори границите на България достигнали до три морета. 

            (1 т.)

10. Кой град е бил столица през Второто българско царство? Подчертай името му.
Търново, Охрид, Плиска, Велики Преслав (2 т.)

11. Отговори на въпросите, като оградиш буквата пред верния отговор.
● „История славянобългарска“ ● Кой създал Първата българска легия 
е написана от: в Белград?
А) др Петър Берон А) Георги Раковски
Б) Васил Априлов Б) Христо Ботев
В) Паисий Хилендарски В) Васил Левски

● Какво се случило на 3 март 1878 г.? ● Кой обект е природна забележителност?
А)  Христо Ботев и четата му слезли А) Боянската църква

на козлодуйския бряг.  Б) монументът „Бранителите
Б) Бил подписан мирен договор       на Стара Загора“

в Сан Стефано. В) Белоградчишките скали
В) Избухнало голямо въстание           

срещу османската власт.
       (4 т.)
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ВХОДНО НИВО

Име _____________________________________________________________________ 2. група

1. Определи местоположението на България, като напишеш съответните имена.
Съседни държави: на север –__________________, на запад __________________________ 

и ______________________________, на юг – __________________ и ________________________
Полуостров:__________________________________________
Континент: __________________________________________

   (7 т.) 

2. Открий грешките в изречението и ги поправи.
Съэс зелен цвят на картата се оэбэозначавэат вэоэдите, 

 с кафяв цвят – планините, а съэс син цвят – равнините.
(2 т.)

3. Попълни таблицата, като напишеш три задължения и три права на  
българските граждани.

Задължения Права

(6 т.)

4. Отговори на въпросите, като оградиш буквата пред верния отговор. 
● Коя е найдългата планина  ● Коя е найпълноводната река
в България? в България?
А) Пирин А) Тунджа
Б) Родопите Б) Искър
В) Стара планина  В) Марица

● Коя е „Житницата на България“? ● С кои природни богатства е
А) Добруджа свързана професията на агронома?
Б) Карловското поле А) полезни изкопаеми
В) Горнотракийската низина Б) плодородни почви
 В) дървен материал

(4 т.)

5. Попълни пропуснатите думи. 
Найстарите известни с името си жители на България били __________________. Техните 

_______________________ и ________________________са културно богатство на България и на 
света. През 6. – 7. век в нашите земи дошли __________________ и древните __________________. 

    (5 т.)
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6. През коя година се е случило всяко от събитията? Напиши.
Създаването на Българската държава на Балканския полуостров:____________
Създаването на българската азбука от Кирил и Методий:____________ 
Основаването на самостоятелна Българска църква: _____________   

(3 т.)

7. Огради Да, ако твърдението е вярно, или Не, ако е грешно. 
Хан Аспарух въвел първите писани закони. Да Не 
Управлението на цар Симеон наричаме „Златен век“. Да Не
Хан Крум приел християнството за държавна религия. Да Не
Цар Самуил защитавал независимостта на България в началото на 11. век. Да Не

(4 т.)

8. Напиши имената на личностите.
Ученик на Кирил и Методий, изградил книжовен център в Плиска: __________________
Владетел, насърчавал книжовната дейност: _________________________

               (2 т.)

9. Кое твърдение е вярно?
А) При царете Асен и Петър границите на България достигнали до три морета. 
Б) Цар Калоян победил рицарската армия.
В) Цар Иван Асен Втори отхвърлил византийската власт с въстание.

(1 т.)

10. Кой град е бил столица през Второто българско царство? Подчертай името му.
Велики Преслав, Охрид, Плиска, Търново

(2 т.)

11. Отговори на въпросите, като оградиш буквата пред верния отговор.
● Кой създал Първата българска  ● „Рибният буквар“ бил
легия в Белград? съставен от:
А) Христо Ботев А) др Петър Берон
Б) Васил Левски  Б) Васил Априлов
В) Георги Раковски В) Паисий Хилендарски

● Какво се случило на 3 март 1878 г.? ● Кой обект е исторически паметник?
А) Бил подписан мирен договор в Сан Стефано.  А) Боянската църква
Б) Избухнало голямо въстание Б) монументът „Бранителите

срещу османската власт.       на Стара Загора“
В) Христо Ботев и четата му слезли  В) Белоградчишките скали

на козлодуйския бряг.           
       (4 т.)



ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 




