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Базова диагностика     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Първите две букви от малкото и фамилното име. Например: Андрей Петров се посочва като АнПе. 
2Откога детето с друг майчин език има постоянен контакт с български език, а ако не е известно, откога посещава детска градина/училище 

Код на името на детето1:  

Майчин език:  

Дата на раждане:  

Пол:  

Контакт с български език2:  

Дата на провеждане на теста:  
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Инструкция: 

П казва: Днес ще ти покажа няколко забавни картинки, а ти ще ми казваш какво се случва на тях. Пoкaзва две картинки като пример и ги назовава.  

Примери: Мъжът гали кучето. Столът яде банан. 

После показва картинките в следната последователност: 

1. Кралят спи. 

2. Жената плаче. 

3. Мъжът пее. 

4. Жената къпе бебето. 

5. Кучето гони котката. 

6. Полицаят храни коня. 

7. Слънцето мие колата. 

8. Къщата полива дървото. 

9. Вълкът си облича якето. 

10. Жената отваря/затваря прозореца. 

11. Топката е паднала във водата. 

12. Козата е счупила телевизора. 

13. Яйцето си е загубило обувката. 

14. Мъжът си е счупил крака. 

15. Папагалът е съборил шишето. 

 

Към картинки от 1 до 10 се задава въпрос: Какво се случва тук? или Какво виждаш на тази картинка? 

Към картинки от 10 до 15 се задава въпрос: Какво се е случило тук? 

Забележка: Ако детето правилно назове действието, но не назове субект, да се попита „Кой?“ 
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ТАБЛИЦА 1 – Лексика, Синтаксис и Род 

 

Отговори на детето 
(Картинки) 

Лексика3 (+ - 0) Изречение4 Използвани от детето член или местоимение5 (+ -) Забележки6 

Същ. Гл. Същ. 0 1 2 Субект  
-ът, -ят/-a, -я 
/TOЙ/един 

Обект 
-a, -я/ГО/ 

един 

Субект 
-та/ТЯ/една  

 

Обект 
-та/Я/една  

 

Субект 

-то/TO/едно 

Oбект 

-то/ГO/едно 

 

1.  
Кралят/мъжът спи. 

             

2.   
Жената/Майката/Лелята плаче. 

             

3.   
Мъжът пее. 

             

4.   
Жената/Майката къпе бебето. 

             

5.   
Кучето гони котката. 

             

6.   
Мъжът/полицаят храни коня. 

             

7.   
Слънцето мие колата. 

             

8.   
Къщата полива дървото. 

             

9.   
Вълкът си облича якето. 

             

                                                           
3„+“ означава че е употребена правилната дума, „-“ означава, че е употребена дума, която е смислово различна от зложената, „0“ означава, че думата липсва 
4 „2“ означава, че детето формулира смислово правилно и изчерпателно изречение (назовава правилно субект, обект (ако има такъв) и извършваното действие) с верен словоред 

и употребява правилно време на глагола (допустимо е нечленуване или неправилно членуване и несъгласуване на съществителното и причастието по род в изреченията 11-15).  

„1“ означава, че детето не дава достатъчно изчерпателна информация за картинката: действието е назовано, но липсва субект или обект (ако има такъв) или употребява грешно 

време на глагола, или греши в съгласуването на съществителното и глагола в изреченията 1-10. „0“ означава, че детето формулира смислово грешно и граматично неразбираемо 

изречение (употребява грешно глаголно време, не съгласува съществителното и глагола по лице и число), или изречението липсва. 
5 Използването на члена се отбелязва с „+“ в съответната колонка.  Ако детето използва местоимение, то да се запише. Пише се „-“, когато предвидената дума е употребена, но 

нечленувана.  
6 В графа „Забележки“ се пише: „друга лексика“, ако детето употребява дума, смислово различна от заложената (крава вместо коза); „м.е.“, ако детето използва дума на майчин 

език (су вместо вода) и П може да прецени това; „н.с.“, ако детето използва дума с неясен смисъл (сува). 
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10.   
Жената/мaйката/лелята отваря/затваря 

прозореца. 

             

11.   
Топката е паднала във водата. 

             

12.   
Козата е счупила телевизора. 

             

13.   
Яйцето (си) е загубило обувката. 

             

14.   
Мъжът си е счупил крака. 

             

15.   
Папагалът е съборил шишето. 

             

Общо точки 
 

...  
от 
15 

...  
от 
15 

...  
от 12 

...  
от 30 

...  
от 6 

...  
от 4 

....  
от 6 

...  
от 4 

...  
от 3 

...  
от 4 

 

 
Общо……       от 42 

 Общо….               от 10 Общо…..           от 10 Общо …               от 7  

 

ТАБЛИЦА 2 – Обобщителна таблица за категория род 

 

                                                           
7 3-родова система е изградена, когато детето използва правилно минимум 7 от 10 думи в ж. р. (общо число заложени верни отговори в субектна и обектна позиция), минимум 7 

от 10 думи в м.р. (общо число заложени верни отговори в субектна и обектна позиция) и минимум 5 от 7 думи в ср.р. (общо число заложени верни отговори в субектна и обектна 

позиция) 

Ниво на владеене на категория род по фонетиченото правило7 

I. не членува 

 
 

II. членува, но не владее категория род 

 
 

III. изградена 2-родова системa 

 
 

IV. изградена 3-родова система 
 


