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1. Прочети текста. Отговори на въпросите към него.

Чуждите крака
 Купил си Гламчо от пазара нови цървули. Върви и по- 
тропва с тях. Не може да им се нарадва. Край пътя видял 
една круша. Под крушата – дебела сянка. Седнал Гламчо да 
си почине. Както почивал, тъй заспал.
 Минали пътници. Взели му новите цървули. След тях 
минал един селянин, видял Гламчо без цървули и му рекъл:
 - Ей, момко, прибери си краката, че и без навуща ще 
останеш!
 Гламчо се събудил, погледнал селянина, погледнал си 
краката, пък отсякъл:
 - Тия крака не са мои. Моите бяха с нови цървули.

Речник на непознатите думи:
Цървули - обувки без подметка, ушити от свинска или телешка 
кожа, с дълги кожени връзки.



Навуща - правоъгълни парчета от дебел плат, с които се 
увиват краката от стъпалата до коленете. Върху тях се връзват 
връзките на цървулите.

А. Какво си купил Гламчо от пазара?
А. обувки              Б. цървули              В. навуща

Б. Къде спрял да си почине?
А. под една круша         Б. под една слива          В. под един дъб 

2. Какво по вид е първото изречение от текста? 
Огради ДА или НЕ.

Съобщително изречение   ДА НЕ
Въпросително изречение   ДА НЕ

3. Изготви проект за шевица. Оцвети полетата с глаголи в 
ед. ч. в зелено, тези в мн. ч. – в синьо, а кръгчетата – 
в жълто.
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4. Поправи грешките, допуснати на витрината на сладкар-
ница. Запиши вярно.
захъросани ятки - ______________________________
хрубкави фафли - ______________________________
фастъчени целуфки - ______________________________



5. Свържи всяко прилагателно име с подходящо съществи-
телно.

ярко 
бурен     слънце
топъл
приятен    вятър
лятно

6. Аника има 3 балончета, а Томи – 3 пъти повече. Аника, 
Томи и Пипи имат общо 17 балончета. 
Колко балончета има Пипи?
  ______________________________________
  ______________________________________

     Пипи има _______ балончета.

7. В пролетния карнавал участвали 45 второкласници и 5 
пъти по-малко първокласници. Колко деца общо участва-
ли в карнавала?
___________________________________________
___________________________________________

     Общо участвали _____ деца. 

8. Огради верния отговор. 4 + 5 . 8 = ?  

А. 4 + 5 . 8 = 4 + 40 = 80           
Б. 4 +  5 . 8 = 4 + 40 = 44       
В. 4 + 5 . 8 = 9 . 8 = 72



9. Ники има 7 банкноти по 5 лева, 6 банкноти по 2 лева и 9 
монети по 1 лев. Купил си Лего за 45 лева. Колко лева му 
останали?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
    
     Останали му _____ лева.

10. Попълни родословното дърво на Плами, ако знаеш, че 
майка ѝ се казва Диди, баща ѝ – Георги. Яна и Васил са 
родители на баща ѝ, а Поли и Петър са родители на майка ѝ.
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