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       Аз и буквите

4 клас

Прочети текста. Отговори на въпросите.

   Ученият син и неученият баща

В едно село живеели бедни хора с малко момченце. Бащата много 
се срамувал, че не знае да чете. Той чакал сина си да порасне, та 
поне той да се научи. Когато момчето станало на седем години, 
баща му с радост го завел при учителя да се учи на книга и с голя-
ма радост го чакал да се върне от учителя. Учил, що се учил си-
нът в селското школо, после го пратили на друго място, където 
имало по-добри учители, за да научи повече. Като се изучил там, 
синът се върнал у дома.

1. Каква била мечтата на бащата? 
а) да се изучи на четмо и писмо
б) да изучи сина си
в) да ожени сина си
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2. С какво чувство бащата завел сина си при учителя?
а) с радост  б) с мъка         в) с нежелание

3. От последното изречение на текста извади и запиши глаголите.

________________________________________________________

________________________________________________________

4. Какво по цел на изказване е последното изречение от текста?
а) подбудително        б) възклицателно   в) съобщително

5. Огради само сложните думи.

сладкодумен   преподавател   снеговалеж

учител    преразказ

6. С една от думите от упр. 5 състави едно просто и едно 
сложно изречение.

________________________________________________________

________________________________________________________

7. Постави определителния член така, 
че да е вярно:

Капитан___  тръгна към кораб___. 

Директор___   подари компютър на наградени___  ученик.



8. Постави препинателните знаци за край на изречението 
и свържи:

Снежинките бавно се спускат над селото

Кога зимата ще свърши най-после

Я, колко интересна компютърна игра

Намали музиката, защото детето спи

Възклицателно 
изречение

Съобщително 
изречение

Въпросително 
изречение

Подбудително 
изречение

9. Колко са сказуемите в изречението: 
Когато камбаната прозвуча от замъка, 
тримата захвърлиха лопатките 
и се втурнаха през парка.

а) едно б) две   в) три

10. В кое изречение запетаята е поставена на ВЯРНОТО място? 
а) Петър закъсня защото, автобусът не дошъл навреме.
б) Когато настъпи есента, дните стават по-хладни.
в) Тя си мислеше че, утре трябва да стане много рано.

11. Кой е подлогът в изречението?
Момъкът откъснал ябълката от дървото.

а) момъкът  б) откъснал  в) ябълката



12. Прочети внимателно.
„Левски имаше ръст среден, тънък и строен; очи сиви, почти 
сини, мустаци червеникави, коса руса, лице бяло, околчесто...”

 Откъсът е: 

а) описание на обстановка 
б) портретно описание на герой   
в) разсъждение 


