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ТЕСТ ЗА ТРЕТИ КЛАС 
 

Училище: ......................................................................... гр./с ………………................. 
Име, презиме, фамилия: ................................................................................................... 

 
 

Прочети текста и отговори на въпросите от 1. до 6. включително. 
 
 

На планетата Бу няма книги. Науката се продава и консумира в бутилки. 
Историята е една червена течност, която прилича на сок от нар. Географията 

– течност, зелена като мента. Граматиката е безцветна и има вкус на минерална 
вода. Няма училища, учи се вкъщи. Всяка сутрин децата, според възрастта, трябва 
да гаврътнат чаша история, няколко лъжици аритметика и т.н. 

Но ще повярвате ли? Пак се глезят... 
 
 
 

1. Как се нарича планетата? Огради. 
а) Бонбони; 
б) Бу; 
в) География. 

из „Поучителни бонбони” 
Джани Родари 

 

 
2. За да научат география, каква течност пият децата? Огради. 

а) червена; 
б) безцветна; 
в) зелена. 

 
 

3. Къде учат учениците? Запиши. 
 
 
 
 
 

4. Какво трябва да правят децата сутрин? Запиши. 
 

                                                                                                                                          _ 
 
 
 

5. Колко са съществителните имена в третото изречение? Огради. 
 

 
а) 3;                              б) 4;                                 в) 5. 

6. Прилагателните имена в текста са четири. Запиши ги. 
                                                                                                                                          _ 
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7.   Свържи   съществителните   нарицателни   имена   с   подходящите 
съществителни собствени имена, както е показано. 

 
 
Държава                         София 

Училище                        Пирин 

Столица                          Сандански 

Град                                Янтра 

Река                                „Свети Климент Охридски” 

Планина                         България 
 

8. Открий изречението, в което има грешки. Поправи ги и препиши 
вярно изречението. 

 

 
а) От часове вали проливен дъжд. 

 

б) От храстите изкочи малак исплашен заек. 

в) По шосето се движи бърз автобус.                                       
 

 
 

9. На кой ред всички думи са сродни? Огради. 
 

 
а) писмо, писател, писта; 
б) преглед, изглед, сладолед; 
в) поход, разходка, ледоход. 

 
 

10. На кой ред всички думи са образувани с представка? 
Огради. 

а) запее, разгледа, излетя; 
б) донася, преписва, ходи; 
в) заспа, похвали, пее. 

 
 

11. Коя от думите НЕ съдържа наставка? 
Огради. 

а) пчелар; 
б) стъклар; 
в) пожар. 

 
 

12. На кой ред съществителните имена се пишат с двойно  -тт- при 
членуване? Огради. 

а) лост, мост, гост; 
б) кост, памет, храброст; 
в) лист, ръст, кръст. 


