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

АЗ И БУКВИТЕ
_________________________________________________________

/училище/

IV клас

___________

________________________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

1. Прочети внимателно текста. Постави пропуснатите
определителни членове и пунктуационните знаци в
празните правоъгълници, така че да е вярно.
Веднъж заек

попадна в засада. Отвред го погнаха

кучета. Ловците грабнаха пушките.
Заек

забеляза продънената стена на един плевник и се

пъхна вътре.
- Какво има

Гонят ли те

- изпръхтя кон

, който

стоеше вътре.
- Спаси ме

- с мъка рече заек

. - Гонят ме хора и

кучета.
Кон
на заек

се наведе и видя капчици кръв по гърб
.

- Скрий се в колата ми - каза той. Кучетата отминаха.
- Ти си спасен - радостно му прошепна старият кон.

2. Запиши подходящо заглавие за текста.

3. Кой преследва заека?

4. Къде се скрил заекът?

5. От какво е доволен конят?

6. Извади от текста и запиши:
а) едно съществително име
б) едно прилагателно име
в) един глагол в сегашно време
г) един глагол в минало свършено време
д) един глагол в минало несвършено време
е) едно наречие
ж) едно числително име

7. Извади от текста и запиши:
а) едно съобщително изречение
.
б) едно въпросително изречение
.
в) едно възклицателно изречение
.
8. Извади от текста и запиши:
а) едно просто изречение
.
б) едно сложно изречение
.

9. Запиши пропуснатите форми на спомагателния глагол СЪМ.
Нашето небе _____ тъй дълбоко,
нашите звезди _____ тъй големи
и земята наша _____ безкрайна,
а се сбира цялата в сърце ми.
/Дора Габе/

10. Прочети изречението и отговори на въпросите: Кои са
двамата братя? Какво записват те?
Якоб и Вилхелм стояха заслушани в мелодичния глас на старата
жена и бързо записваха историите за гъсарката, Марулка и
неволите на Хензел и Гретел.
Якоб и Вилхелм са братя
Те записват
11. На кой ред има грешно записана дума. Подчертай я.
а) Имам пръст в тази съмнителна работа.
б) Житното зрънце се сгуши на топло в пръста.
в) Порязах си пръста с ножа.
12. Коя дума в изречението е подлог?
Клоните на дървото се огънаха от силния вятър.
а) клоните
б) дървото
в) вятър
13. В кое изречение има дума с преносно значение?
а) Слънцето грее силно.
б) Самолетът лети бързо.
в) Облачето плува бавно по небето.

