
1. Прочети текста и отговори на въпросите.

В зимна вечер студ ли свие,
идваше да се прикрие
в неговата воденичка
изпомръзналата птичка,
Катеричката игрива
и Сърната боязлива,
Зайчето с кожуха сив,
веселият Еж бодлив.
(Лъчезар Станчев)

Какво е по вид произведението?
А. приказка         Б. разказ          В. стихотворение

Колко на брой са съществителните имена в текста?
А. 3                       Б. 6                  В. 9

/училище/

/име, презиме, фамилия/

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
www.sbnu.org; (02) 943 43 02; 0882 27 71 71; бул. “Мадрид” 18, гр. София

Национално 
финално състезание

3. КЛАС



2. Допълни липсващите букви на думите в пословиците. 

Бъди гор___,  не гордели___ .
Истината няма нито младос___, нито старос___ .
___ говорна дружина планина повдига.

Д В Т Т С

3. Извади словосъчетанията от съществително и прилага-
телно име и определи рода и числото им.

Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
син съм на юнашко племе.

_______________________ - _______________

_______________________ - _______________

_______________________ - _______________

_______________________ - _______________

4. Текстът: „Слонът е най-голямото животно на Земята. 
Той може да достигне височина до 
три метра и половина 
и маса шест тона.“ е:

А. повествование

Б. описание



5. Отговори с ДА или НЕ.
В магазина за дрехи една блуза струва 25 лв., а един панта-
лон - 38 лв. Ако имаш 150 лв., можеш ли да си купиш:

А. три блузи и два панталона      ДА  НЕ
_________________________________

Б. един панталон и две блузи     ДА  НЕ
_________________________________

В. по два броя от всяка дреха     ДА  НЕ
_________________________________

6. На Лазаровден Яна и Елица събрали общо 30 яйца. 
Яйцата на Яна са число, което се дели на 9 и 2 и са повече 
от яйцата на Елица. Колко яйца има Яна?
_______________________________________________
_______________________________________________

А. 12 яйца  Б. 15 яйца  В. 18 яйца

7. Реши задачите.
А. От числото 1 000 извади произведението на числата 258 и 2.
_______________________________________________

      Отговор: ________

Б. Сборът на числата 74 и 56 увеличи 3 пъти.
_______________________________________________

      Отговор: ________



8. Правоъгълник има дължина 216 см и ширина – 2 пъти 
по-къса. Колко сантиметра е обиколката му? 
_______________________________________________
_______________________________________________

     Обиколката е _____ см

Има ли равностранен триъгълник с такава обиколка? 
Огради ДА или НЕ.  
______________________________________   ДА     НЕ

9. Огради името на този български владетел, който е бил 
наречен Велики.

А. хан Крум  Б. цар Калоян В. цар Симеон

10. Подчертай живите организми, които ще оцелеят на 
сухо и горещо място.

      роза     кактус      жаба     камила  щъркел

11. Червената книга съдържа:
А. всички растения
Б. всички животни
В. редки и защитени от изчезване растения и животни

12. Довърши изреченията.
Най-дългата българска планина е __________________.
Най-високата българска планина е _________________ .
с връх _______________.
Най-обширната българска планина е__________________.


