СБНУ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
гр. Соф и я , 1505, бул. “М а д р и д ”, № 1 8 , е т . 1 , w w w . s b n u . o r g

_________________________________________________________
/училище/

II клас
___________

________________________________________________________________________
/име, презиме, фамилия/

1. Подчертай и препиши съществителните
собствени имена.
Трамвай
Двата стола щом завържа,
ето ти го цял трамвай!
Хайде, качвайте се бърже!
Зайко, я ръка подай
на старицата Мецана!
Петльо, тук не се крещи!
Тебе, Вълчо, що ти стана,
та сърнето блъскаш ти?

2. По една съгласна буквичка махни, нова дума получи.
смело птица слива смок стол 3. На кой ред е допусната грешка в правописа на
съществителните имена?
а) море, планина, България;
б) Иван, Мими, Баща;
в) София, река, майка.
4. На кой ред всички прилагателни са написани ВЯРНО?
а) кротак, пъстър, нов;
б) кръгъл, палав, бистър;
в) приказлив, млат, остар.
5. Пипи Дългото чорапче си измислила нова дума –
спунк. За да научиш какво означава, зачертай всички
букви П и напиши какво получи.
ПЗПЕПЛЕПНП
ПБПРПЪПМПБПАПР

6. Свържи съществителните имена с подходящи
прилагателни. Състави изречение с едно от
получените словосъчетания.
пеперуди

зимна

вечер

умни

училище

шарени

деца

ново

_____________________________________________
_____________________________________________
7. Прочети и отгатни гатанката. Напиши какъв е броят
на съществителните имена, на прилагателните имена
и на глаголите в нея.
Прегърбен дядо се протяга,
с въздишка стига бреговете на реката.
Що е то?
Съществителните имена са
Прилагателните имена са
Глаголите са

__________________

8. Постави пропуснатите букви в текста.
Славей
На прозореца кацна славе
Златка го слушаше с възхи
Духна сла

. Запя тихо и сла

ко.

ение.

ветрец.

Подплаши славея и той отл

тя.

9. От какво произведение е откъсът?
Огради верния отговор.
Топли ветрове завяват,
бързо пукат ледовете
и далеч от нас се дяват
студовете, снеговете.
а) приказка;

б) разказ;

в) стихотворение.

10. Открий името на известен български детски
писател, като използваш следното описание:
„Истинското му име е Генчо Негенцов. Псевдонимът
му е известна билка. Едно от най–обичаните от
децата негови произведения е „Патиланско царство“.
а) Асен Разцветников;
б) Иван Вазов;
в) Ран Босилек.

