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Нац и о нално финално
/училище/

/име, презиме, фамилия/

1. Прочети откъса от „Пипи попада в схватка” и отговори на
въпросите с ДА или НЕ.
Пипи пристъпи към момчетата и побутна с показалец
Бенгт по гърба.
– Ей – каза тя, – да не сте намислили да правите малкия
Виле на пюре, та го нападате петима наведнъж?
Бенгт се обърна и видя едно момиче, което никога не беше
виждал.
– Момчета – извика той, – момчета! Пуснете Виле и елате
да видите това момиче. Ама че момиче!
Бенгт пристъпва към момчетата.

ДА

НЕ

Пипи побутва с показалец Бенгт.

ДА

НЕ

Бенгт се обръща и вижда едно момиче, което
никога преди не е виждал.

ДА

НЕ

Това е откъс от произведението
„Червената шапчица”.

ДА

НЕ

2. Подреди съществителните имена в колонки според рода им:
схватка, момче, показалец, гръб, пюре, чанта.
м.р.
_______________

ж.р.
_______________

ср.р.
_______________

_______________

_______________

_______________

3. Промени числото на глаголите. Помогни си с думите АЗ и НИЕ.
Пример: пея – пеем
скачам – _________________

чета – _________________

бягам – _________________

уча – _________________

4. В думата КОМИНОЧИСТАЧ се крият ДВЕ съществителни
имена и ЕДНО прилагателно име. Открий и напиши.
същ. име
___________________

прил. име
___________________

___________________
5. Отдели изреченията и изпълни задачите.
вървели през гората двама другари изведнъж ги нападнала мечка
единият хукнал да бяга другият останал на пътя.
А. На брой изреченията са ______
Б. Озаглави и препиши текста.
____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

6. Оцвети със зелено числата, които се делят на 6, а с жълто –
които се делят на 5.

18

20

42

10

5

6

45

12

15

7. Запиши номера на чертежа, на който има:
а) два равнобедрени
триъгълника
б) два равностранни
триъгълника
1

в) два разностранни
триъгълника

2

3

8. Делимото е четно число между 17 и 20. Делителят е 3.
Намери частното.
__________________________________________________
Отговор: ___________
9. Свържи така, че да е вярно:
врана

пуяк

вълк

Диви животни

овца

лисица

крава

Домашни животни

жаба

10. Попълни кръстословицата.
1) национален символ на България
2) почивен ден
3) месец, в който честваме националния ни празник
4) студен сезон
5) природно бедствие, което залива голяма част от сушата
6) сетивен орган, с който различаваме кисело, сладко и горчиво
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