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АЗ И БУКВИТЕ

1. Прочети текста и отговори на въпросите към него.

   Мишката и звънецът
 Дотегнало на мишките да се крият от котката, защото 
не ги оставяла спокойно да си хапват.
 Събрали се на съвет, за да решат как да се предпазят от 
своя най-голям враг – котката. Дълго спорили и накрая намисли-
ли да окачат звънец на врата на котката, та да я чуват отда-
лече и да се крият в дупките си. Зарадвали се мишките на добро-
то решение. Ала когато стигнали до въпроса кой да окачи звъне-
ца, нито една от тях не намерила смелост.

А. Защо на мишките им дотегнало да се крият от котката? 
а) защото не можели спокойно да спят
б) защото не ги оставяла спокойно да си хапват
в) защото им пречела на събиранията

Б. Какво решение на проблема си намерили мишките? 
__________________________________________________
__________________________________________________



В. Какво е последното изречение в текста?
а) подбудително        б) възклицателно        в) съобщително 

2. От кой род е членуваното съществително име в изречението

„В студената вода таралежът заплува бързо“?

а) мъжки род б) женски род в) среден род

3. В кое изречение запетаята е поставена ПРАВИЛНО?

а) Петя закъсня за училище защото, автобусът не дойде навреме.

б) Когато настъпи пролетта, дните стават по-дълги.

в) Мама обеща че, ще ме пусне на екскурзия.

4. В кое изречение има ДВА подлога?

а) Клоните на дърветата се огъваха от 

силния вятър.

б) Така сивото птиче и снежният човек 

станаха приятели.

в) Минзухари, диви кокичета и синчец разкрасяват 

горските поляни.

5. Състави изречение, в което думата „ваканция“ да е подлог.

________________________________________________

________________________________________________



6. Кое изречение е сложно?

а) Дворът се изпълни с весели детски гласове.

б) Гостът влезе и поздрави учтиво. 

в) На поляната растат теменужки и иглики.

7. В кое изречение НЯМА сказуемо?

а) За вода отива не бързият, а жадният.

б) Младостта се опира на желанието, а старостта – на опита.

в) За тебе - лъжá, за мене - истина.

8. Запиши правилно определителния член в изречението.

През нощ___  вятър___  разтопи снег___.

9. В кой ред думите са сродни?

а) мъка, жал, печал

б) писмо, писалка, писател

в) зелен, зелена, зелено

10. За какъв човек се отнася пословицата?

Да би мирно седяло, не би чудо видяло.

а) за кротък

б) за пакостлив

в) за нерешителен



11. Реши кръстословицата.

Хоризонтално
2. Синоним на думата "смел".
3. Думите, които имат противоположно значение.
5. Сегашно време на глагола "чета" за 3 л., ед. ч.
8. Героиня на Астрид Линдгрен.

Вертикално
1. Художествен похват, свързан с придаване на човешки 
качества на животни и предмети.
4. Глагол, образуван от съществителното име "почивка".
6. Прилагателно име - човек със сини очи.
7. Минало свършено време на глагола "играя" за 1 л., ед. ч.
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