
 

Приложение № 1 

 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ  

   СЛЕД IV КЛАС В НГДЕК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

 

 Кандидатите за приемане след IV  клас се явяват на проверка на способностите по 

Български език и литература и Човекът и обществото. Проверката на способностите е 

анонимна, състои се в решаване на игрови тест с въпроси от учебното съдържание по 

Български език и литература и Човекът и обществото за IV  клас. Продължителността ѝ е 90 

минути. Игровият тест съдържа 20 въпроса, от които 15 затворени и 5 отворени въпросa. 

Въпросите са върху исторически текст, адаптиран за учениците от начален курс, който ще бъде 

предоставен на кандидатите. 

Въпросите ще свързани с: 

1. Езикови компетентности - правописни правила за гласни и съгласни звукове в 

различни позиции; видове морфеми - представка и корен; сродни думи; 

морфология -  изменяеми части на речта и техни граматически признаци - 

съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, глаголи(сегашно, 

минало и бъдеще време), лични местоимения; синоними и антоними; видове 

изречения по цел на изказване и по състав - разпознаване на просто изречение; 

синтаксис - подлог и сказуемо; граматика - пълен и кратък член на имената от 

мъжки род; пряко и преносно значение на думата. 

2. Литературни компетентности -  умение за четене с разбиране; разпознаване и 

осмисляне на връзката между епизодите в текста; извличане на информация от 

текста 

3. Историческо познание на историята на българските земи от времената на 

тракийската древност и наследство до началото на ХХ в. 

4. Географска ориентация и логически връзки между събитие и местоположение. 

 

 За решаването на отворените въпроси  ще се изискват гореспоменатите езикова 

грамотност, исторически познания и логическо мислене. Те ще са под формата на 

кръстословица, таблица, карта или игрова схема. 
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