СБНУ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
гр. Соф и я , 1505, бул. “М а д р и д ”, № 1 8 , е т . 1 , w w w . s b n u . o r g

_________________________________________________________
/училище/

IV клас
___________

________________________________________________________________________
/име, презиме, фамилия/

1. Членувай вярно.
Вятър
уловил шапките им. Грабнал ги и полетял с тях
към планините. Момчетата се разгневили и подгонили
вятър
.
2. Колко са простите изречения в състава на сложното
изречение?
„На връщане доктор Ох Боли минал през гората
и видял там едно зайче със счупено краче, което
жално стенело.”
а) две;
б) три;
в) четири.

3. Напиши изреченията, като ги изкажеш по друг
начин, както е показано.
Пример: Мама има добра душа.
Мама е добродушна.
Момчето е с руси коси.
.
Дядо обича да се труди.
.
Очите на приятелката ми са сини.
.
4. Кои местоимения не са включени
в броилката? Напиши ги.
Ние – аз, ти, той, те, тя
ще берем цветя.
Отговор:
5. Във всеки ред има по една дума, която не е синоним
на останалите. Зачертай я.
а) прелестна, красива, известна, хубава;
б) мрачно, непрогледно, изцапано, тъмно;
в) гигантски, обикновен, грамаден, огромен.

6. Отдели думите в изречения. Постави заглавие на
текста и го препиши.
ималоедновреместарецистарицаединственотоим
богатствобилитриматаимсинове

Текстът е:
Огради верния отговор.
а) разказ;
б) приказка;

в) басня.

7. Преобразувай глаголите в минало несвършено време
и препиши изреченията.
Детето гледа морето. Вълните се плискат,
бушуват, реват.

8. Коя дума има две представки?
а) разходка;
б) изпокриха;

в) прегледа.

9. В кое изречение има три сказуеми?
а) Момичето взе книгата, разтвори я и зачете приказката.
б) Режисьорът на филма и операторът разговаряха с
актьорите.
в) Старецът се умори и спря за кратка почивка.

10. Напиши пропуснатите числителни имена в
пословиците. /двама, третият, два/
се карат,

печели.

остри камъка брашно не мелят.
11. Прочети внимателно текста и отговори на
въпросите след него.
ПРОЛЕТ
Плъзне ли се по повърхността на земята
топлата вълна на южняка, последните остатъци
от снега залиняват и се стопяват. Тогава светват
със сребрист блясък скромно наведените главици на
кокичетата и наперените жълти свещици на
минзухарите. Високо под белите облаци, които
плуват в синия простор, се виждат летящите
клинове на жеравите и дивите гъски. Те се
насочват от юг на север… Пролетта сякаш
пристига на техните крила. Природата се събужда
от дълбокия зимен сън.
Ради Царев
Кои цветя надигат главици?

Кой се насочва от юг на север?

Кой се събужда от дълбок зимен сън?

