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Състезание „Аз и буквите”
ІІІ клас
Училище: ............................................................ клас:.......................
Име, презиме, фамилия: .....................................................................
1. Попълни изреченията с формите на спомагателния
глагол „съм”.
Когато ____ малък, живеех на село.
Сега аз _____ на девет години.

2. В коя пословица има правописна грешка? Огради.
а) С добър приятел и в зло време е весело.
б) Сплотен народ незагива.
в) Без наука човек е като сляп.
3. Допълни пропуснатите глаголи. Ако е необходимо,
промени лицето и числото им.
думи за допълване: имам, зная, съм
Гълъбите в градската градина
________ сива перушина,
но един, не _______ как,
бял _________ като сняг.
Марко Ганчев

4. Редактирай изреченията.
Настъпи страшен мрас. Лет и сняк са навсякъде. Само белите
мечки се радвът на времето. Под топлия кужух те неиспитват стут.
_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Открий коя от думите във всеки ред не е сродна на
останалите. Огради я.
- улов, ловец, лов, пословица, заловен
- вода, подводен, воденица, водач, наводнение
- нося, носилка, поднос, нос, носач
6. Огради изречението, в което има сравнение.
а) Малкото момиче изви глас като славей.
б) Птиците изхвръкнаха от гнездото си.
в) Кичестият бор е покрит с шишарки.

7. Подреди правилно думите в пословиците.
който, ще, той, учи, се, сполучи
__________________________________________________________
лъжата, са, краката, на, къси
__________________________________________________________
8. С дадените букви състави трибуквена и четирибуквена
дума. Запиши ги.
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9. Ако отговорът е верен за текста, зачертай ДА.
Ако не е верен, зачертай НЕ.
„Изгря топло слънце. Хвърли радостни лъчи над кошерите.
Събуди се малката пчеличка Мая. Тя протегна тънки крачка.
Разтърка сънени очи. Разтвори нежни крилца и излезе навън. Сладък
мирис полъхна пчелицата. Тя трепна с криле и запя от радост.”
Слънцето залезе.
Пчеличката Мая заспа.
Крилцата на пчеличката са мокри от дъжда.
Пчеличката протяга ръчички.
Изгря топло слънце.
Пчеличката запя от радост.
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10. На кой ред всички думи са с различен звуков и буквен
състав?
Огради верния отговор.
а) ревю, домат, блясък;
б) ябълка, свещ, пояс;
в) район, смях, лято.
11. Коя пословица се отнася за откъса?
„Закапаха едри дъждовни капки. Двете птиченца се навряха
под мекото майчино крило. Тихо затвориха очи. Майката остана
будна с разперени крила над тях.”
Огради верния отговор.
а) Дето има огън, има и дим.
б) Капка по капка – вир става.
в) Майчица – златна сенчица.
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