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Прочети внимателно текста и отговори на въпросите.
                                                 
Врабче
Врабчето не ходи на юг. То зимува тук ... Когато сняг 
покрие земята, то каца на прозореца. Кака Недка му 
сипва зрънца и трохички хляб. Врабчо радостно кълве 
и чурулика. После отлита на нашия покрив до комина.

1. Къде зимува врабчето?                 
а) на прозореца                                    
б) на юг                                                 

в) тук 

2. Текстът се състои от _____ изречения.     

3. Последното изречение е съставено от _____ думи.

 _________________________________________________________       ___________II клас
/училище/

________________________________________________________________________       
/име, презиме, фамилия/

АЗ И БУКВИТЕ



4. Вярно ли е, че:
а) Врабчо радостно кълве и чурулика.          ДА        НЕ
б) Врабчо отлита от дървото в гнездото си.    ДА        НЕ

5. Групирай съществителните имена: 
чорап, ножове, химикал, гуми, коли, банан, пътища, 
вестник, квадрати, число.

 Единствено число       Множествено число  
  
  
  
  
  

6. Отдели думите в пословиците и ги запиши.

Доброто сдобро  сезаплаща.

              

Налъжата  кракатаса  къси.

              

7. На кой ред всички съществителни имена са от женски род?
а) врата, цвете, книга, обич
б) рисунка, люлка, радост, игра
в) масичка, слънце, дете, град



8. На кой ред  всички съществителни имена са умалителни?
а) момиченце, лебед, слънчице
б) молив, огледалце, детенце
в) колелце, тревичка, лаленце

9. В кое изречение НЯМА правописна грешка?
а) През лятото почиваме в Стара Планина.
б) С моя клас отидохме на екскурзия в Град Карлово.
в) С татко ловим риба на река Струма.

10. Свържи всяка дума от едната колонка с подходяща дума 
от другата колонка. Състави и запиши изречение с едно 
от получените словосъчетания.

ученичка    тежки

куфари     пише

гълъб     лети  

баба      пъстро

хвърчило    сготви

              

              

              



11. От кое произведение е следният откъс: 
„Драги ми Смехурко,
Седнах да ти пиша, та да се посмееш. То за смях е, зная, 
но аз си изпатих. Казано накратко, тупаха ме, братко. 
Ти нали познаваш баба Цоцолана, дето бях ти писал, 
колко е припряна?“

а) „Братя и сестра“
б) „Родна стряха“
в) „Патиланци“


