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Национално финално
състезание

1. Редактирай текста. Препиши го вярно!

Прес пролета снега се топи. слънцето сабужда пролетните 
цветя. По пуляните като свештички се показват минзохарите. 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2. От горния текст извади словосъчетание от съществително и
прилагателно име. Определи рода и числото му.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________



3. а) Подчертай числителните имена.

едно, две, четворка, шест, седмица, петица
        
 б) От подчертаните числителни бройни образувай числителни 
редни от м.р., ж.р., ср.р. ед.ч., както е показано.

Пример:                м.р.                        ж.р.                       ср.р.

едно                       първи                   първа                   първо

4. Напиши антонимите на дадените думи и ги членувай, 
както е показано. 
Пример:
страх -     смелост        смелостта    

младост - __________________     __________________   

тъмен - __________________     __________________

5. Образувай глаголи от съществителните имена.

закуска -  ____________________

игра - ____________________

песен - ____________________



6. Вървял Илия към село Бързия. Насреща му 3 хубавици. 
Всяка от тях носела по 1 кошничка. Във всяка кошничка имало 
по 3 вази и във всяка ваза по 3 рози. 
Колко рози носели хубавиците в село Бързия?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
      Отговор: ___________

7. Резултатът от пресмятането на израза  25 800 – 800 : 100 е:
 
а) 250  б) 25 792     в) 25 000

_____________________________________________________
_____________________________________________________

8. Нива с форма на правоъгълник с размери 100 м и 40 м е 
засята с царевица. От всеки 10 кв. м. получили по 25 кг 
царевица. Колко кг царевица са получили от цялата нива?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
      Отговор: ___________

9. Колко правоъгълника има на чертежа?

a) 4

б) 5

в) 7

  



10. Запиши века, в който се е случило събитието, както е 
показано.
Пример: 681 г. – VII век 

855 г. - __________      1396 г. - __________      1878 г. - __________

11. Прочети откъса от ръкописната книга, създадена през 
1762 г. и отговори на въпросите.

 „О, окаяни безумци! Защо се срамите да се наричате 
българи? Нима българите не са имали царство и власт? От 
всички славянски народи най-славни са били българите. Те 
първи са се покръстили, най-много земи са завладели.”

а) От кое произведение е откъсът? ________________________

б) Кой е авторът? ____________________________

12. Земята прави едно пълно завъртане около Слънцето за:

а) една година

б) един месец  

в) едно денонощие

13.  Подчертай вярното твърдение.
1. Част от дивата природа са  парковете / горите.
2. Острият, извит като кука клюн, е приспособление на  
грабливите /зърноядните  птици.
3. В топлите страни отлитат лястовиците / врабчетата.
4. Средата на живот на акулата е морето /язовирът.


