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Код: Възраст: Контакт с български език: 

XxYy Г., М.  

Майчин език: Пол: Дата на провеждане на теста: 

   

 

Съгласуване на прилагателните и съществителните имена по род и число & Етикетни средства 

Инструкция: 

Провеждащият теста (П) казва: „Виж кой ни е дошъл на гости. Това е една кукла, но не ѝ знаем името. Хайде, попитай я ти.” Умишлено в поканата 

към детето не се споменава самият въпрос, с който то трябва да попита.  След като детето зададе въпроса, куклата казва името си (Лили) и пита 

детето: „А ти как се казваш?”. След като детето каже името си, П го пита как ще я поздравим, какво казваме, когато някой влезе в стаята. 

Куклата Лили казва, че днес има рожден ден, получила е много подаръци, но не знае нито имената им, нито какъв цвят са. Донесла ги е в една 

кутия и ни моли да ѝ помогнем да ги научи. П я успокоява, че ще ѝ помогнат с … (името на детето). Първо се проверяват цветовете. Ако детето не ги 

назовава, това прави П, а детето трябва да повтори цвета:  
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След това П отваря кутията, изважда първата дреха (картинка) и казва: „Това е червена пола”. След това изважда следващата дреха и я назовава 

„Това е син пуловер“.  После казва на детето: „А сега ти кажи на Лили какви други подаръци е получила и най-важното какъв цвят са те!” и изважда 

следващия подарък. Ако детето не отговаря, може да се попита „Какво е това?“, ако няма отговор и в този случай, преминава се към следващата 

картинка. Ако детето назовава правилно съществителното име, но не назовава цвят, да се попита Какъв цвят е...? 

Картинките се показват в следната последователност: 

 

1.  червен панталон 

2.  червена шапка 

3.  червено палто 

4.  син шал 

5.  синя пола 

6.  синьо яке 

7.  жълт чадър 

8.  жълта рокля 

9.  жълто куче 

10.  червени ботуши 

11.  сини ръкавици 

12.  жълти обувки 

 

След изчерпване на картинките П пита детето: „А как ще поздравим Лили за рождения ѝ ден? Какво казваме на някого, когато има рожден ден?”.  

Лили благодари и казва „Довиждане”. 
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Таблица 1 – Прилагателните за цвят и промяната им по род и число в съответствие със съществителните 

 Отговори на детето Род на същ.1 

М, Ж, С 

Род на прил.2 

М, Ж, С 

Съгласуване3 

+/- 

1  

червен панталон 

   

2 

 

 

червена шапка 

   

3  

червено палто 

   

4  

син шал 

   

5  

синя пола 

   

6  

синьо яке 

   

7  

жълт  чадър 

   

                                           
1 Ако вместо в ед. число думата е употребена в мн.ч., това да се отрази, като се напише „мн.ч.“ в колонката, и обратно (като се отрази и родът). 
2 Ако вместо в ед. число думата е употребена в мн.ч., това да се отрази, като се напише „мн.ч.“ в колонката, и обратно (като се отрази и родът). 
3 „+“ – детето назовава прилагателното име и го съгласува по род и число със съществителното, което определя. Вярното съгласуване се зачита и когато е 

употребено неправилно прилагателно за цвят. „-“ – детето не използва прилагателно име или не го съгласува. 
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8  

жълта рокля 

   

9  

жълто куче  

   

10  

червени ботуши  

   

11  

сини ръкавици 

   

12  

жълти обувки 

   

 

 

Таблица 2 – Познаване на етикетните средства 

Отговор на детето Точкуване4 

Как се казваш?  

Здравей / Добрe дошла  

Честит рожден ден  

Довиждане   

 

                                           
4 За верен отговор се дава „1“, за неверен или липсващ отговор – „0“. 

Общо верни отговори ....  От 12 


