
Прочети текста и отговори на въпросите към него.

Слънцето изгря величествено. Кати и Емо изнесоха навън 
малката птичка с надеждата, че вече е здрава. А тя вед-
нага усети топлината на слънчевите лъчи. Плавно разпе-
ри крилете си и полетя към небесата.

1. Броят на глаголите в текста е?
А. 5  Б. 6  В. 7

2. Колко от глаголите са образувани с представки?
А. 4  Б. 5  В. 6

3. Запиши лицето и числото на глагола в първото изречение.

__________________________________________

/училище/

/име, презиме, фамилия/
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Аз и буквите
състезание

3. КЛАС



4. На кой ред всички думи са сродни на думата вода?

А. водолаз, воденица, водач
Б. наводнен, водорасли, воден
В. наводнение, водя, водопад

5. Постави тире (степенувай) там, където е необходимо.

Вървя по  отъпканата пътека към гората.

Днес пътеката към гората е по  отъпкана от вчера.

6. Препиши само личните местоимения и определи лицето 
и числото им.

ли, се, не, то, кой, вие, ти, ами, аз, на, те

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________

7. Редактирай текста. Кой начин използва?

Глогът е бодлив храст. Глогът се разлиства най-често 
през април.

_______________________________________________

_______________________________________________

А. разместване          Б. прибавяне          В. заместване



8. Свържи всяка дума с гласна така, че да е вярно. 
Оцвети цветята.
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a

ъ

у

9. Огради думите с правописна грешка.

Мама подари на Теди две ракавички. Извеза им две кученца. 

Приличат на Страхилчо. Кои е страхилчо ли? Той живее в 

колипка под ябалката. Пази къщата.

10. Ако промениш рода и числото на прилагателните 
имена, кои ще напишеш с двойно н (-нн-)? Огради.

А. особен  Б. военен  В. вълнен
последен             конен   писмен
наивен  старинен     рожден

11. В коя колона думите НЕ са образувани с представки?

А. отписа        Б. изток               В.  вмъкна
дотича                 обича                    сбърка
умия                пречи                    изпея



12. Открий в игрословицата и запиши:
– две сродни думи с корен ум
– един синоним на хубав

Сродни думи: _______________
      

      _______________
   

Синоним: _______________

13. С кое от предложените обръщения ще започнеш пис-
мена покана до директора на училището за тържеството 
на класа?

А. Господин Директор, 
Каним Ви на нашето тържество!

Б. Господин Директор, 
Каним ви на нашето тържество!
 
В. Господин Директор, 
Каним те на нашето тържество!

14.  От кое произведение са цитатите?
„Колкото повече, толкова повече!“
„Понякога…  най-малките неща, заемат най-голямо място 
в сърцето ти!“
„– Как се пише любов? – попита Прасчо.
– Тя не се пише, тя се чувства… – отвърна ……………“

А. „Трите прасенца“         Б. „Мечо Пух“           В. „Малкият принц“


