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

ОРФЕЙ
 Най-прочутият поет и музикант на древността Орфей 
е роден в Тракия. Легендите за вълшебния певец са свързани с 
планината Родопи. Песента му притежавала чудна сила, 
омайвала не само хората, а и дивите зверове в планината, 
птиците в небето и рибите в морските дълбини. Дърветата 
започвали да танцуват, скалите се раздвижвали като живи и 
преспите в планинските върхове се стопявали в бързи ручеи. 
Златната лира на музиканта и вълшебните му умения били 
дар от бога на изкуствата Аполон.

А) Текстът е част от:
а) народна приказка б) басня  в) легенда

Б) Къде е роден Орфей? 
а) планината Родопи б) Тракия в) Древна Гърция

В) Запиши две доказателства за чудната сила, която 
притежавал музиканта.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

  Г) Какъв дар получил Орфей от бога на изкуствата Аполон?
Орфей получил

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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2. В кое изречение е изпуснато тирето при степенуване на 
прилагателното име?
а) По веселите им лица познах, че са доволни.
б) По лесните задачи ги решават всички.
в) По бързите стъпки познах, че е уплашен.

3. Постави . или ! или ? в края на всяко изречение.

Ура, ще ходим на море 

Когато се освободиш, ще дойдеш ли да играем

Децата пристигнаха с автобус и слязоха на площада

4. Подчертай числителните имена в изреченията.

Стефан и Павлин са моите братя. Стефан е на девет, 
а Павлин – на осем.



5. Редактирай и препиши текста вярно.

- Многоли си гладен, Врапчо?
- Ох! Омирам от глат.
- Знаеш ли зашто? Взими и си клъвни от 
носа ми. Той е от моркоф. 
- Колко си дубър!

- _________________________________________________
- _________________________________________________
- _________________________________________________
__________________________________________________
- _________________________________________________

6. Приписването на човешки качества на животно, предмет 
или явление се нарича:

 а) описание             б) олицетворение         в) сравнение 

7. Подчертай подлога и сказуемото в изреченията.
Пример: Вълната тихичко с брега говори за морския си път.  

Слънцето весело огрява малкото поточе. 
Росен всеки ден помагаше на дядо си.
 

8. Постави определителния член така, че да е  вярно 
(-а, -ът).

Синчец___  разцъфтя и цялата гора се освежи от аромат___ му. 

Птичето кацна на клон___, а вятър___  донасяше все по-ясно 

уханието на събуждащата се природа.



9. В таблицата извади съществителните и прилагателните 
имена и определи рода и числото им. 

Изморен пътник седнал да си почине на голям камък. Под камъка 
лежала отровна змия.
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10. Запиши антоними на думите:

влизам 
 

 

намирам 
 

 

трудолюбив 
 

 

евтин 
 

 

 


