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Състезание „Аз и буквите” 

ІV клас 

Училище: ............................................................ клас:....................... 

Име, презиме, фамилия: ..................................................................... 

 
1. Постави определителен член така, че да е вярно. 

–я, -ят, -а, -ът 
 
„Синчец____ разцъфтя и цялата 

гора се освежи от аромат___ му. 
Врабец____ долетя, за да усети този 
прекрасен мирис на пролет. Птичето 
кацна на клон____, а вятър____ донасяше 
все по-ясно уханието на събуждащата се 
природа.” 

 
2. Какво е басня? Огради верния отговор. 
а) кратка история за герой с много случки; 
б) кратка поучителна история; 
в) кратка история, разказана с картини. 
 
3. Прочети текста и запиши броя на простите изречения 

и броя на сложните изречения. 
 
„Минаха седмици и месеци. Изтърколи се зимата и дойде 

пролетта. Един ден Ванката отиде на панаир. Донесе оттам ново 
петле. То имаше перушина и очи от мъниста. Изглеждаше като 
живо и всички в стаята зяпнаха от учудване.” 

 
____ – прости изречения                 ____ – сложни изречения 
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4. Попълни верижката. Последната буква на всяка дума 
е първа буква на следващата дума. 
 
1     2    3    4     5     

 
1. Антоним на малък 
2. Синоним на разумен 
3. Антоним на гъст 
4. Синоним на хубав 
5. Антоним на нисък 
 
5. Допълни липсващите думи в стихотворението.  
Кой е авторът му? 
„Отечество ________________, как хубаво си ти! 
Как чудно се _____________ небето ти безкрайно! 
Как твоите картини меняват се _________________!” 
 

Авторът е _____________________ 
 
 
 
 
6. Колко членувани съществителни имена са 

употребени в изречението? Огради верния отговор. 
„Градинарят, прекалено благодушен и доверчив – чул 

молбата на трънака, разкопал го и в градината си пресадил го” 
       
а) 5; 
б) 3; 
в) 4. 
 

7. Образувай три думи с корен БОР като поставиш 
представка и окончание. Запиши. 

Пример: избори 
___бор___ 

 

___бор___   
 

___бор___ 
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8. Следващият откъс от художествено произведение е:  
Огради верния отговор: 
„Ние наричаме България свое отечество, защото тя е земята 

на нашите деди. Родина я наричаме, защото в нея сме родени  и 
тук се говори родният ни език.” 

 
а) описание на природна картина; 
б) разказ за минали събития;           
в) разсъждение. 
 
 

 9. Образувай сложни думи от посочените. Запиши ги. 
 
 кръст, път  – ........................................  
 кино, артист  – ........................................ 
 четири, ъгъл  – ........................................ 
 червен, коса  – ........................................ 
   
 

10. Колко са глаголите в изречението:  
„Планините на България са покрити с вековни гори, а 

от върховете им извират реки, които в равнината напояват 
плодородните ниви”.   

Огради верния отговор. 
 
а) 4; 
б) 3; 
в) 2.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 


