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Състезание „Аз и буквите”
ІV клас
Училище: ............................................................ клас:.......................
Име, презиме, фамилия: .....................................................................
1. Подлогът в изречението „Много от играчките си
Петьо и Елена подариха на своите съученици.” е:
Огради верния отговор.
а) играчките;
б) Петьо и Елена;
в) съученици.

2. Напиши подходящо прилагателно име.
Човек, който не работи, е _________________.
Човек, който има богатство, е _______________.
Предмет, който лесно се чупи, е ______________.
Предмет, който не е мек, е ______________.

3. Колко са простите изречения в състава на сложното?
„Кучето спря, наостри уши, подуши тревожно въздуха и
се ослуша.”
а) 3;
б) 5;
в) 4.

4. Прочети внимателно текста. Изпълни задачите,
свързани с него.
Заек
Заекът е един от най-често срещаните видове дивеч в
нашата страна. Той бяга много бързо. През лятото козината по
гърба му е от жълтокафява до сива, а през зимата е по-светла.
Коремът му е бял, опашката - къса, отгоре - черна, а отдолу - бяла.
Заекът има много добър слух и по-слабо зрение. У нас се среща в
цялата страна, но най–многочислен е в полските райони.
Огради верния отговор:
А. Текстът е:
а) художествен;
б) научен.
Б. Къде заекът е най–многочислен?
а) в цялата страна;
б) в полските райони;
в) в горите.
В. През лятото козината на гърба му е:
а) жълтокафява до сива;
б) по-светла;
в) бяла.
5. Напиши по друг начин изреченията като използваш
сложни думи.
Приятелката ми има светли очи.

Момчето е с руси коси.

Баща ми обича да се труди.
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6. Постави липсващите запетаи в сложните изречения.
Вълкът козината си мени но нравът не.
Знае се че пчелите танцуват.
Който не работи не трябва да яде.
Нарцисът заплакал а сълзите му падали.

7. Огради верния отговор.
Битови приказки са тези, в които...
а) има фантастични герои и вълшебства;
б) има много хумор;
в) се разказват случки от всекидневието на хората.
8. Кое обяснение се отнася за глагола ПЛАМНА в
изречението „В училището пламна епидемия от грип”?
а) започва да гори;
б) почервенява от срам;
в) се разпространява бързо.

9. Постави пропуснатия определителен член.
На други__ ден сутринта
княз__ отишъл да напои кон__ на
реката. Случило се тъй, че кон__
му нагазил тъкмо на онуй място,
където бил паднал златни__
чехъл на принцесата.
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10. В коя пословица е пропуснато сказуемото?
Огради верния отговор.
а) Бързата работа – срам за майстора.
б) Утрото е по–мъдро от вечерта.
в) Голям залък лапни - голяма дума не казвай.

11. Колко обръщения има в текста?
Огради верния отговор.
„О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?”
Христо Ботев
а) две;
б) три;
в) четири.
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