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1. Запиши кратък текст, като използваш думи и изрази от 
стихотворението „Пролет иде“.

Пролет иде, хей, дечица,
става весело навред.
Ето, близката речица
пука вече своя лед.
 
И поле раззеленява,
мило птиче сладко пей,
всичко веч се съживява,
агне малко припка, блей.
(Речник: веч – вече)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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2. Кое изречение е сложно? Огради верния отговор.
А. Кокичето свенливо подаде бялата си главица на поляната.
Б. Влязох в морето, за да поплувам.
В. Талантливият художник нарисува великолепен морски 
пейзаж.

3. Кое лично местоимение ще използваш, за да избегнеш 
повторението във второто изречение?
Момчето гледало тъжно към локвата. Момчето изпус-
нало там шапката си.
А. Аз  Б. Той      В. То

 Изведнъж вратата на стаята се 
отвори, вятър___ грабна балерината и тя 
отлетя в камината при войник___. Войник___ 
се стопи и стана на точица.

5. Какви думи ще се получат, ако заменим началната звуч-
на съгласна с беззвучна? Запиши думите и определи какви 
части на речта са.

зърна –  сърнà                        съществително име     

вар – __________________ - __________________ 

вея – __________________  - __________________ 

дръпна – __________________ - __________________ 

гора – __________________ - __________________ 

жило – __________________ - __________________

4. Постави определителния член.



6. Художник нарисувал 2 картини. Първата поставил в ква-
дратна рамка със страна 25 см. Втората картина поставил в 
правоъгълна рамка с размери на едната страна – 20 см, а 
на другата страна – 30 см. Намери колко метра материал е 
необходим за рамките. 
_______________________________________________
_______________________________________________
       Общо ______

7. Сборът на три числа е 79 567. Сборът на първото и второ-
то число е 44 444, а на второто и третото е 48 366. 
Кои са събираемите? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
     Третото число е _______
     Второто число е _______
     Първото число е _______

8. За диван, маса и 6 стола семейство платило 2 038 лева. 
Диванът струва 1 212 лв. и е 6 пъти по-скъп от масата. Колко 
лева струва един стол?
_______________________________________________
_______________________________________________
А. 624 лв.  Б. 104 лв.  В. 174 лв.

9. В кой от посочените случаи обиколката на квадрата е 
равна на обиколката на равностранен триъгълник със 
страна 8 см?
_______________________________________________
А. квадратът е със страна 3 см
Б. квадратът е с лице 81 кв. см
В. квадратът е с обиколка 24 см



10. Запиши отговора.

А. Броят на часовете в една седмица е

_______________________________________________

Б. Седемнадесет милиона двадесет и пет хиляди записваме 

така:  __________________________________________

11. Огради природните източници на енергия, които не 
замърсяват околната среда.

вода              въглища    вятър          нефт          слънце

12. Огради ГРЕШНОТО твърдение.
А. Един от ръководителите на Съединението е Захари Стоянов.
Б. На 6 септември 1885 г. България е провъзгласена за царство.
В. Конституцията определя държавните символи - знаме, герб 
и химн.

13. Подреди владетелите от Третото българско царство - 
Фердинанд, Борис III, Александър I Батенберг, според 
годините на управлението им.
 
1879 – 1886 година ________________

1887 – 1918 година ________________

1918 – 1943 година ________________


