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СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
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_________________________________________________________
/училище/

________________________________________________________________________
/име, презиме, фамилия/

1. Прочети текста и огради верните твърдения.
Беше се случило следното: Ягодка беше предупредила
Репичка за опасността, която заплашва господин Грах.
Репичка бе изтичала да предупреди Лукчо, който беше
отседнал с избягалите затворници в една пещера,
недалеч от къщичката на чичо Тиквичко.
Дж. Родари

а) Ягодка предупреждава чичо Тиквичко.
б) Репичка бе изтичала да предупреди Лукчо.
в) Ягодка беше предупредила Репичка.

2. Прочети изречението и огради верния отговор.
„Запретнахме се ние, засилихме се от гората, всички
викаме „бжъъъ” и прелетяхме над главата на човечеца.”
Глаголите в изречението са:
а) 5;
б) 4;
в) 3.

3. Препиши от фигурата съществителните имена, които са:
а) в ед. ч.

б) в мн. ч.

4. Срещу думите запиши дума с близко значение.
пъстър
другар
бягам

5. Определи какви са думите във всяка колона и
запиши: съществителни имена, прилагателни имена,
глаголи.

планина

дойдоха

висока

автомобил

обичам

ярко

момче

издига се

прелетен

6. Кълвачът живее до 40 години, врабчето – с 20 години
по-малко от кълвача, а синигерът живее с 9 години
по-малко от врабчето. Колко години живее синигерът?

40 г.

с 20 г. по-малко

? г.

Отговор:
7. Мама купи 18 ябълки. Ема изяде половината, аз
изядох 2, а останалите ги изяде татко.
Колко ябълки изяде татко?

Отговор:
8. Пресметни.
100 – (6.4 + 11) =
13 +5.0 =
21 – 56 : 8 =
1.9 + 81 : 9 =

9. На полето имало седем купи сено. Работници събрали
три от тях в една. Колко станали купите сено?
а) 10;

б) 5;

в) 4.

10. Кои са те? Отгатни и запиши.
Живеят и дишат само във вода.
Това са
Имат пера, клюн и могат да летят.
Това са
11. Зачертай излишната дума във всяка колонка.
лято

петък

вторник

зима

нощ

март

есен

събота

януари

ноември

сряда

април

