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/име, презиме, фами�ия/
/учи�ище/

1. Прочети текста и изпълни задачите към него.
По време на расходка в гората аз се загледах в едно
изсъхнало дърво. Край него беше изникнъла гъста жълта
трева. В нея зъбелязах някакво животинче, притиснато
към земята. Доста дългите му уши бяха свити назат.
А. Поправи сгрешените думи в текста и ги запиши вярно.
___________________

___________________

___________________

___________________

Б. Открий в текста глаголите, които са в 1 л., ед. ч. и ги
запиши.
___________________
___________________

2. Открий трите групи сродни думи. Напиши ги.
път, риба, пътешествие, гъба, пътник, рибар, гъбарник,
рибарник, гъбена
1 група – път, _____________, _____________
2 група – _____________, _____________, _____________
3 група – _____________, _____________, _____________
3. Ако попълниш вярно формите на глаголите в хоризонталните редове, в диагонала ще прочетеш фамилията на
известна детска писателка.
Тя е: ____________________
1. Форма на глагола мразя в 3 л., мн. ч.
2. Форма на глагола живея в 1 л., мн. ч.
3. Форма на глагола милвам във 2 л., ед. ч.
4. Форма на глагола режа във 2 л., мн. ч.
5. Форма на глагола поливам в 3 л., ед. ч.
6. Форма на глагола стискам в 3 л., ед. ч.

4. Къде всички лични местоимения са в единствено число?
Огради.
А. той, ние, те

Б. ти, тя, то

В. аз, те, вие

5. Ваньо разделил едно число на 9 и получил 55. Колко ще
получи Ваньо, ако умножи същото число с 2?
______________________________________________
Ваньо ще получи числото ________
6. Реши задачите.
А. Четвъртинката на числото 200 е ___________________
Б. Третинката на числото 69 е _______________________
В. Половинката на числото 32 е ______________________
7. Мая, Ваня и Галя решили да отидат на разходка в планината. Тръгнали с различни раници – жълта, червена и синя.
Мая не е с жълта, Ваня не е нито с жълта, нито с червена.
Коя с каква раница е?
_______________________________________________
_______________________________________________
Ваня е със ______________ раница.
Мая е с ______________ раница.
Галя е с ______________ раница.
8. Триъгълникът e:
А. разностранен и правоъгълен
Б. равнобедрен и тъпоъгълен
В. равностранен и остроъгълен

9. Запиши имената на народните будители и ги свържи с
най-важното за тях.

_________________

_________________

_________________

Будител и богат
търговец от Котел,
автор на първия
български буквар.

Български будител
и монах, автор на
„История славянобългарска”.

Будител и богат
търговец, основател на Габровското
училище.

10. Попълни пропуснатите думи.
Моята родина е ................................ . Тя се намира в континента ........................................ , на ...........................................
полуостров. На север тя граничи с .......................................... ,
на изток с ...................................................... , на запад със
................................ и ........................ ............……………………… ,
а на юг - с ........................................... и .................................... .
Нейната столица е град ................................... .
11. Чрез листопада широколистните дървета и храсти са се
приспособили да:
А. преживеят през дъждовната есен
Б. оцелеят през студената зима
В. се размножават

