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Прочети текста и изпълни задачите към него.

 ...А лъвът се протегна лениво още два-три пъти, изрева 
страховито и тръгна да се разхожда. Но не щеш ли, под едно 
дърво кракът му стъпи на някакъв сух клон, чу се пукот, шумо-
лене на листа и изведнъж Царят Лъв се озова в мрежата от 
дебели въжета. Този капан бяха заложили ловците рано сутрин-
та ...Царят на животните съвсем се отчая. Струваше му се, че 
вече чува гласовете на ловците. 
 И точно тогава от храстите се показа мишлето. Без да 
чака да го молят, то започна едно по едно да прегризва въжетата 
с острите си зъбки. След минута лъвът беше отново на свобода. 
Той вдигна с лапата си своя малък спасител и с огромна благодар-
ност изръмжа, защото такъв си му беше гласът: 
 — Благодаря ти. Никога няма да забравя, че ти ми спаси 
живота!

Поуката за всички тук е ясна: в живота всеки среща не една опас-
ност и ако добър, великодушен си ще се намери кой да те спаси, че 
с нещо свое всеки е полезен – голям ли си, или пък малък... ти си 
винаги потребен!     
       
    „Лъвът и мишката“ от Лафонтен

    Национално  финално  



1. Как мишлето помага на лъва? Запиши.
_________________________________________________

2. Текстът е откъс от:
а) басня б) народна приказка  в) разказ

3. Подчертаното изречение от текста е:
а) възклицателно  б)подбудително  в) съобщително

4. Постави липсващите запетаи в изреченията.

Кълвачът бързо се катери по дърветата за да намери скрити 
личинки.

Момчето извърна глава а учителят му напомни да внимава.

Който не работи не трябва да яде.

Намерих книгата която ми препоръча.

5. Коя дума в скоропоговорката е наречие? Колко пъти е упо-
требена като наречие?

Бързо бърза бързо влакче.
Бързай бързо, бързо влакче.

Думата е: ______________
Като наречие е употребена _______ пъти.

6. Иван засадил 3 дръвчета. Между всеки две дръвчета засадил 
по един храст. А между всяко дръвче и храст 
засадил по едно цвете. Колко растения 
общо засадил?

а) 9  
б) 12  
в) 6  

    Национално  финално  



7. Запиши число, което е:
а) с 1 по-голямо от 1 600 100      20 000 009     9 999 999

     _________      _________          _________

б) с 5 по-малко от 11 276 105      33 008 387     1 000 010

    _________      _________          _________

8. От 52 молива половината са цветни. От цветните моливи 
половината са сини. Точно 6 от сините моливи нямат гумички. 
Колко от сините моливи имат гумички?

а) 6   б) 7  в) 8 

____________________________________________________
  
9. Трите костенурки Алфа, Бета и Гама се състезавали по трасе, 
дълго 18 метра. Тръгнали едновременно. Когато Алфа фини-
ширала, Бета била на 6 метра от финала, а Гама - на 6 метра от 
старта. На колко метра от финала ще бъде Гама, когато Бета 
финишира?

_________________________________________________

_________________________________________________

         Отговор: _________

ФИНАЛ СТАРТ
Алфа Бета Гама



10. Кой официален празник на България отбелязваме на 3 март?
а) Денят на освобождението на България
б) Денят на народните будители
в) Денят на Съединението на България

11. На коя планина най–високият връх НЕ е даден вярно? 
а) Стара планина – връх Ботев
б) Рила – връх Вихрен   
в) Витоша – Черни връх

12. Запиши по един пример как човек влияе върху природата?

Положително въздействие 

___________________________________________________

Отрицателно въздействие

___________________________________________________


