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1. Прочети текста и отговори на въпросите.
На мака му дотегна самотата и той поиска да се
сприятели с лайкучката. Но тя съвсем не обръщаше внимание на него заради гордостта и злобата му. А макът
постоянстваше. Веднъж дори той се наклони много
близко до нея, пошепна й нещо и тя дълго държа главицата си обърната със свити бели листчета и вече съвсем не
го поглеждаше.
А. Защо макът иска да се сприятели с лайкучката?
а) защото я обича;
б) защото му дотегнала самотата;
в) защото е любопитен.
Б. Макът е:
а) горд и злобен;
б) мил и дружелюбен;
в) плах и глупав.
В. Лайкучката:
a) харесва мака;
б) не обръща внимание на мака;
в) иска да се сприятели с мака.

2. Превърни изречението: Уча добре уроците си.
а) във възклицателно

б) във въпросително

3. Какво чувство изразяват стиховете?
„Аз, учителю, със цвете
днес ще те даря
и целувам ти ръцете,
и благодаря.”

а) уважение и благодарност;
б) надежда и увереност;
в) тревога и безпокойство.

4. Какви изразни средства откриваш в стиховете?
Слънчо щом прогони
зимните вихрушки,
цъфнаха на припек
горски теменужки!

а) сравнения;
б) епитети;
в) повторения.

Веса Паспалеева

5. За края на учебната година третокласници направили
96 снимки, които били 2 пъти по-малко от снимките,
които направили на екскурзията. С третинката от
всичките снимки направили изложба за 1 юни.
Колко снимки има на изложбата?

Отговор:

6. Колко мм е обиколката на триъгълник със страни
4 см, 2 см и 5 см?

а) 110 мм;

б) 11 мм;

в) 121 мм.

7. Стойността на израза 256 + (189 : 3) – 21 е:

а) 156;

б) 318;

в) 298.

8. Намислих число. Умножих го с 4 и получих разликата
на числата 710 и 66. Кое е намисленото число?

Отговор:
9. Реши задачата и ще научиш от колко кости се състои
човешкото тяло? От най-голямото четно трицифрено
число извади трицифрено число с цифра на
единиците 4, на десетиците 9 и на стотиците 7.

Отговор:

10. Кои са тези българи? Запиши.
Роден в град Карлово. Организирал народа за въстание
и създал над 500 тайни комитета в страната.

Той е първият български будител. Написал история,
в която се разказвало за нашето минал.

11. Състави хранителна верига, като използваш
дадените живи организми.
бръмбар, гущер, таралеж, листа

12. Свържи животното с неговата среда на живот.
делфин
дъждовен червей
щъркел
кълвач
дива коза

в почвата
край реки и езера
в морето
високо в планините
в горите

