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Национално финално 
състезание

1. Прочети откъса от разказа „Дядовата Янкова приказка“ на 
Дора Габе и изпълни задачите към него.

 …Вятърът грабва песента. Той ще я носи из цялата     
з__мя. Ще я изнесе по снежните високи в__рхове. Там е вечна 
зима. Там нищо не р__сте и не живее. Като чуят песента, 
ще се чудят пл__нините, че някъде си имало земя, равна 
като гр__дина, и че там всяко зрънце е живо и всяко стръкче 
диша.

А. Постави пропуснатите букви в текста.
Б. Кой грабва песента? Отговори с изречение. 

_______________________________________________________

В. Извади личното местоимение от текста, определи лицето и 
числото му.

_______________________________________________________



2. Прочети стиха. Какъв похват е използвал авторът?

„Черешките прималяха от смях.
Какво търси грозникът при тях -
с тънък дървен крак,
с черен стар калпак,
с проскубана метла в ръката?“

а) повторение
б) описание
в) сравнение

3. Добави личните местоимения и определи лицето и числото
на глаголите.

Пример: той чете  -  3 л., ед. ч.         

             ___пазя  -  _________                    ___носят - _________  

4. В училищен двор изградили три еднакви по размер спортни 
игрища. Разгледай чертежа и пресметни колко метра е обикол-
ката на едно игрище.

 

 

 

 

 

 

849 м 

192 м 

______________________________________________________

______________________________________________________

       Отговор: ________



5. Намислих едно число. Разделих го на 5 и получих частното 
на числата 280 и 8. Кое число намислих?
______________________________________________________
______________________________________________________
      Числото е: ________

6. Единият множител е сбор на най-малкото трицифрено 
число и 27, а другият е разликата
на числата 300 и 296. Пресметни 
задачата.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Произведението е: ________

7. Пресметни изразите.

531 : 3 + 246 =                         468 : 4 + /900 – 852/ =
______________________  ________________________
______________________  ________________________
______________________  ________________________

8. Кои две реки извират от една планина, но текат в две раз-
лични посоки?

а) Марица и Искър      б) Марица и Янтра         в) Искър и Тунджа
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9. Попълни кръстословицата.

ВЕРТИКАЛНО:
1. Първата българска столица.

2. Най–древните жители по 
нашите земи.

3. Селище, край което се 
намира скален конник.

4. Български владетел, създал 
първите писани закони.

5. Български владетел, при 
който са покръстени българите.

6. Един от учениците на светите 
братя Кирил и Методий.


