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1. Прочети внимателно текста. Отговори на въпросите и 
изпълни задачите.

  Мухата забръмча отново. Заблъска се в стъклото на 
прозореца. Утихна за миг и пак разпери криле, устремена 
навън. 
  Димитър Маляков отбеляза с чертичка върху кори-
цата на тетрадката си поредния опит на насекомото да се 
измъкне от класната стая насред часа по математика...
  ...Мухата забръмча и Димитър Маляков постави 
тридесет и втората чертичка. Искаше да разбере колко 
пъти това глупаво животинче ще си цапне главата в стък-
лото, докато схване, че измъкване навън няма.
  - Отвори прозореца!
  Учителката по математика Ана Добрева гледаше 
точно него и Маляков реши да не се прави на ударен. Стана, 
отвори прозореца и мухата излетя на чист въздух.



А) Къде Маляков поставял чертички в тетрадката си?
а) на страницата
б) на корицата
в) в полето

Б) Защо Маляков отворил прозореца?
а) защото учителката поискала това
б) защото му омръзнало да му бръмчи
в) защото часът свършил

В) Какво е подчертаното изречение в текста?
а) подбудително
б) възклицателно
в) съобщително

2. Коя дума е с две представки?
а) преправя         б) изпопада          в) прекъсва

3. Кои две думи са синоними?
а) безкраен - добър            
б) лъскав - бляскав               
в) мъничък - топличък

4. Кои от дадените прилагателни имена се пишат с двойно Н в 
множествено число? Оцвети.

   пролетен  телефонен             постоянен

5. На кой ред всички прилагателни са написани вярно?
а) децки, военни, братски
б) неизвестна, искрени, пъргав
в) ведар, нещасна, гладка



6. Редактирай обявите. Напиши ги вярно.

След 17.00 часа слаткишите са на половин цина.

______________________________________________________

Оставяй убувките за попрафка исчистени!

______________________________________________________

7. На кой ред думите НЯМАТ общ корен?

 а) дърво, дървар, дървен

 б) полк, поле, полита   

 в) светлина, осветява, светулка 

 

8. Състави изречениe с прилагателното ХУБАВ, като го 
степенуваш.     
                                                                                                   
______________________________________________________

9. Препиши изречението, като думите в скоби поставиш в 
подходяща форма. 

В училище (учител) учи и възпитава (деца).

______________________________________________________

   



10. Ран Босилек е псевдоним на:

а) Генчо Станчев Негенцов

б) Димитър Иванов Стоянов 

в) Асен Петков Коларов

11. Намери края на пословицата и свържи, както е показано.

Трудът краси човека,                е майка на знанието

Повторението                 а мързелът го грози.

По дрехите посрещат,            такъв ще станеш.

С какъвто се събереш,    а по ума го изпращат.


