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1. Прочети текста и отговори на въпросите към него.

 „В далечни времена имало една жена с трима сина. Те 
живеели в спретната къщичка с голям двор. В най-далечния 
край на двора имало старо и прастаро ябълково дърво. То раж-
дало веднъж в годината по една златна ябълка. За нещастие 
една хала научила за този чуден плод и всяка година идвала, та 
обирала ябълката.“

          
А. Къде растяла ябълката?
а) извън двора  
б) в средата на двора 
в) в най-далечния край на двора
 
       
Б. Кой обирал ябълката? Запиши.

_____________________________________



2. Образувай словосъчетание от прилагателно име и от 
съществително име, както е показано.
Пример: чаша за чай – чаена чаша

ябълка със зелен цвят - ___________________________

бряг на морето  - ___________________________ 

3. На кой ред думата полея е пренесена вярно?
                     
а) пол–ея  б) поле–я  в) по–лея

4. Запиши съществителните имена и глаголите от изречението:
Мечо лапа с лапа и се цапа.

съществителни имена   глаголи
____________________   ____________________
____________________   ____________________

5. На кой ред ВСИЧКИ думи са написани ГРЕШНО? 
а) слатко, гъпка, здраф
б) молив, корап, залес
в) гараж, колибка, теменужка

6. Ема намислила число. Умножила го с 6. Полученото разде-
лила на 9 и получила 4. Кое число намислила?
(Помогни си със схемата, за да решиш задачата.)

                . 6                           : 9   
4 

Числото е: _____



7. Реши задачите.

а) Сборът на числата 61 и 9 извади от 71.

_____________________________________________

б) Разликата на числата 48 и 32 прибави към 14. 
    
 _____________________________________________

8. Турист изминава 12 км за 4 часа. Колко километра ще 
измине туристът за 5 часа?
а) 20 км             б) 15 км            в) 25 км

9. Отбележи със знак V кои хора постъпват правилно.



10. Отговори с ДА или НЕ.

Иглолистните дървета са зелени 
през цялата година.     ___________
 
Листопадът е характерен за 
широколистните дървета.    ___________

Борът е широколистно дърво.   ___________


