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1. Прочети изречението и отговори на въпросите към него.

 Пъстроцветната пролет идва, но високо в планината 
снегът все още белее.

А. Запиши какви части на речта са подчертаните думи. 
пъстроцветната - ____________________ 
пролет - ____________________ 
идва - ____________________ 
високо - ____________________ 
белее - ____________________
 
Б. На кои от думите можеш да определиш лицето и числото? 
Думите са ________________________________________

В. Кои са подлозите в изречението? 
________________________________________



2. В откъса за река Арда са допуснати правописни грешки. 
Редактирай и препиши текста вярно.

 Цял ден не спря да вали.Земята потгизна. Река арда и днес 
устана буйна. Случайна срешта ме отби от пътя и ме одведе 
при старица, която познавах от децвото си. 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. Напиши подходящите антоними.
„Бели пари за _____________________ дни”
„Сит на _____________________ не вярва”
„Болен __________________ носи.” 

4. Ако от едно число извадим четвъртинката на 10 256, ще 
получим 73 867. Кое е това число?
____________________________________________________
____________________________________________________
      Числото е _____________

5. Бащата на Иво има петима сина. Имената им 
са Георги, Иван, Огнян, Митко и … 
Как се казва петият син?

Той се казва ____________  



6. На колко метра са равни 4 км и 96 метра?                                                                                                                     
а) 496 м  б) 4 096 м  в) 40 096 м

7. Едната страна на нива с правоъгълна форма е 165 м и е 4 
пъти по-къса от другата. Намери обиколката и лицето на 
нивата.
____________________________________________________
     Обиколката е ________
____________________________________________________
     Лицето е ________

8. Квадрат и равностранен триъгълник имат равни обиколки. 
Триъгълникът има страна 48 дм. Лицето на квадрата е:
а) 144 кв. дм ________________________________
б) 1 296 кв. дм ________________________________ 
в) 2 304 кв. дм ________________________________ 

9. Кой е определил вярно през кой век България е освободена 
от османско владичество?
а) Иван: 1878 г. – XVIII в.
б) Мая: 1878 г. – XIX в.
в) Пепи: 1878 г. – XVII в.

10. Свържи така, че да е вярно.            
Мозъкът                                  събира и смила храна.
Стомахът                                  управлява цялото тяло.
Белият дроб                            е орган на дишането.
Сърцето                                 е опора на тялото.
Скелетът                                 движи кръвта в тялото. 
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