СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
гр. София 1505, бул. "Мадрид", № 18, ет. 1,
www.sbnu.org

Състезание „Аз и буквите”
ІІІ клас
Училище: ............................................................ клас:.......................
Име, презиме, фамилия: .....................................................................
1. Какви чувства изразява поетът в стихотворението:
„Отечество любезно, как хубаво си ти!
Как чудно се синее небето ти безкрайно!
Как твоите картини меняват се омайно!
При всеки поглед нови, по-нови красоти...”
Огради верния отговор.
а) радост и болка;
б) обич и възторг;
в) тъга и уважение.
2. Попълни игрословицата. Внимавай в правописа на
отговорите!
1
1. Прилагателно име,
М
противоположно на стар
2
Г
2. Помещение, в което се прибират
3
С
автомобили.
4
У
3. Празненство при женитба.
4. Весел израз на лицето.
3. В кой ред са написани форми на една и съща дума?
Огради верния отговор.
а) син, синее, синап;
б) син, синът, синовете;
в) син, мокасини, синигер.

4. Кой е авторът на приказката „Принцесата и
граховото зърно”? Огради верния отговор.
а) Астрид Линдгрен;
б) Алън Милн;
в) Ханс Кристиан Андерсен.
5. Редактирай изреченията и ги запиши правилно.
Юнак бес рана неходи.
__________________________________________________
Прес почивните дни обичаме да ходиме във парка.
__________________________________________________
6. Подчертай глагола в изречението и от него образувай
съществително име.
„Ян Бибиян не търпеше никакви обуща.”
__________________________________
__________________________________

7. Открий и запиши сравнението от куплета:
„Ние сме девет момчета,
девет чудни братлета
и едничка сестричка кръгла като паричка.”
___________________________________________________
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8. От кой роман на Астрид Линдгрен са героите Томи и
Аника? Запиши.
___________________________________________________
9. От текста извади прилагателното име, което може да
се степенува и го степенувай.
„Във водата едър дъжд затупа,
книжните ми лодки потопи...”
___________
____________
_______________
10. Прочети текста. Зачеркни грешните букви.
Из „Гост”
…Влажен есенен вят ъ р виеше лудо навън, фучеше из
а

клоните на старата круша и с шум блъскаше по пр у зорците
о

п о жълтелите листа.
у

ъ
Ж е лязната черковна к ъ мбана прозв
няваше в
и

а

а

м ъ лчаливата нощ.
а

11. На кой ред всички думи са с различен звуков и
буквен състав?
Огради верния отговор.
а) ревю, домат, блясък;
б) ябълка, свещ, пояс;
в) мост, смях, лято.
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