
1. Прочети откъса и изпълни задачите към него.

 Пожълтели тревите по поляните, листата по 
дърветата… 
 - Мъжо, тръгвай да сееш, че зима иде! - подканила 
една чевръста жена своя ленив мъж.
 - Натоварѝ ралото, донеси на колата чувала със 
семето и впрегни воловете, тогава ще тръгна – 
отговорил мъжът.
/Речник: чевръста - сръчна, бърза, пъргава/
 
Запиши. 

А. Кое изречение описва природната картина? 

__________________________________________________

__________________________________________________
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АЗ И БУКВИТЕ



Б. Кои думи описват жената и мъжа?

Жената е _______________________ 

Мъжът е _______________________ 

В. Синоним на думата ЛЕНИВ.

__________________________

2. Какъв вид е изречението ? Огради.
Домакини, отворете, добри гости посрещнете!

А. съобщително     
Б. подбудително      
В. възклицателно

3. На кой ред откриваш само сравнения?
А. очи като звездици, усмивка като слънце
Б. златокоса есен, бързоног вятър
В. поточето скача, вятърът свири

4. На кой ред думите с представки са написани вярно?
А. подскача, разсмя се, изскочи
Б. потскача, одделям, здъвка
В. растояние, одговор, исскочи

5. Коя дума е образувана с две представки?
А. погледна  
Б. поразходя 
В. покажа



6. Постави определителен член на мястото на многоточието. 

Веднъж Котаран дочул, че крал....... ще излезе на разходка 
край гората.
Слугите донесли от дворец....... дрехи за пострадали....... 
момък.
Котарак....... бил във възторг. Всичко се нареждало по мед 
и масло.

8. Подчертай главните части в изречението (с една права 
черта - подлога и с две прави черти - сказуемото).

Маркизът подал ръка на младата принцеса.

9. Постави пропуснатите запетаи в пословиците.

Не ми хвали хубост а ум!

Богат е който е здрав.

По дрехите посрещат но по ума изпращат.

7. Колко са простите и колко са сложните изречения в 
зад. 6?
 
Простите изречения са ____.
 
Сложните изречения са ____.



10. Имената на писателите са написани разбъркано. 
Препиши ги вярно.

Ангел Босилек  _________________________

Ран Пелин   _________________________

Елин Каралийчев  _________________________

11. Допълни подходяща дума за свързване на простите 
изречения в състава на сложното.

Вълкът козината си мени,            нрава - не.

Аз тренирам футбол,    Пепи тренира карате.

12. Улови разпилените от вятъра части на сложни думи. 
За свързване използвай “о” или “е”.

______________________

______________________

______________________

-лов

риб-лист-

-ферма крав-

-пад


