
ССББННУУ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
гр. София, 1505, бул. "Мадрид" 18, ет. 1, www.sbnu.org

/училище/

/име, презиме, фамилия/

3 клас

Прочети текста и изпълни задачите към него.

 Белокаменният град блести, окъпан от летния топъл дъжд. 
Най–широкият му булевард прилича на пълноводна река. По него 
се носят хиляди леки коли. Глаткият асвалт блести като рас-
топено злато. Един след друг се редуват ценни исторически па-
метници. 
 През есенните дни е особено красив! 
 Не по–малко красив е и през пролетта. Всичко е по–хубаво 
от обикновено. Привлича с някаква особена, старинна хубост.

1. Колко са правописните грешки в подчертаното изречение?
а) 2  б) 3  в) няма грешки

2. Препиши изречението вярно.

___________________________________________________

___________________________________________________

    Национално  финално  



3. Открий сравнението в подчертаното изречение и го запиши.

____________________________________________________

4. Коя представка е подходяща за всички думи?
върза, режа, гледа, пита 

 а) под-

 б) раз-   

 в) с- 

5. Членувай вярно съществителните и прилагателните имена в 
изреченията.

Сребърни ___  пръстен на магьосник ___  падна в кладенец ___. 
Момък ___  видя вълшебни ___  предмет да блести на дъното. 

6. Продължителността на филм била 90 минути. Прожекцията 
започнала в 17 часа. По време на филма били пуснати две 
реклами по 5 минути. В колко часа е завършил филма?

 а) 19 ч. и 10 мин.
 б) 18 ч. и 40 мин.
 в) 18 ч. и 50 мин.
____________________________________________________
____________________________________________________

7. Постави + – . или :

900           90           9 = 90

    Национално  финално  



8. Рая боядисала великденски яйца. Половината от тях дала на 
приятелката си Мария. Останалите яйца разделила – дала 5 на 
сестра си и 5 на майка си. Колко яйца боядисала Рая ?

____________________________________________________
____________________________________________________

      Отговор: _____________

9. Стойността на израза 336 – 252 : 7 + (7 + 3) . 4 е:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

      Отговор: _____________

10. Кои от изброените растения и животни са защитени и са 
включени в Червената книга на България? Отбележи със знак V.

 лайка                                       лисица

 блатно кокиче                      катерица

 боровинка                             пеликан 

 еделвайс                                 кафява мечка

 пясъчна лилия                     чайка      



11. Приспособление на животните за предпазване от врагове им е:
а) дълга козина
б) защитна окраска
в) издължено тяло
                                                                                              
12. За кои народни будители и български революционери се 
отнасят текстовете? Напиши имената им. 

Български народен будител и духовник,      
автор на „История славянобългарска“.

 __________________________________

Български национален герой, революционер, 
идеолог и организатор на националната рево-
люция. Обесен край София.

__________________________________

Български национален герой, революционер, 
велик поет. Слиза с четата си    
на българския бряг от кораба „Радецки“.

 __________________________________


