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Състезание „Аз и буквите” 

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

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

 

1. Постави пропуснатите запетаи в изреченията, така че 

да е вярно: 

Преваляше пладне а селото беше още далече. 

Децата се покатериха на оградата за да гледат мача. 

Иван знаеше че ще победи в състезанието защото беше 

най-добре подготвен.  

 

 

 

 

 

 

 

2. В кое време са глаголите в изречението: „Петя 

отвори новата си книга и прочете първите два разказа”? 

Огради верния отговор. 

             а) минало свършено време; 

             б) минало несвършено време; 

             в) сегашно време. 

 

 

 

3. Напиши синоними и антоними на дадените думи. 

 Дума Синоним Антоним 

Пример: труден мъчен лесен 

 мъдър   

 труд   

 плача   
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4. Свържи изразите с тяхното значение. 

 

Стяга го под лъжичката.  Говори прекалено много. 

Изплези език.                                    Притеснен е.  

Дрънка като кречетало.                   Умори се. 

 

 

 

5. Как се нарича звуковото повторение в края на два 

или повече стиха?  

Огради верния отговор. 

а) рима; 

б) олицетворение; 

в) сравнение. 

 

6. Подчертай главните части на изречението: 

 

а) Вятърът събори стълбата от 

оградата. 

б) Снегът покри земята и 

клоните на дърветата. 

в) Мълния запали сеното. 

 

 

7. Дешифрирай изреченията и ги запиши. 

 

В   5ък   5ко  продаде  100   100мни. 

_________________________________________________ 

 

На2чер    5ьо    и   сес3те  му   посетиха  зоопарка. 

___________________________________________________ 

 

100панинът    подреди   ви3ната    на    магазина. 

___________________________________________________ 

 

Иван     наос3     с    ос3лка     молива   си. 

___________________________________________________ 
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8. В кой ред всички прилагателни имена са сложни?  

Огради верния отговор.   

а) русокоса, синьо – зелен, безчувствен; 

б) новогодишни, българо – английски, тъмнокоси; 

в) светлолюбиви, неразговорлив, сладкопойна. 

 

9.  Кое изразно средство НЕ е употребено в текста? 

Огради верния отговор.  

„Искам утре да е лято! 

Златен изгрев да блести! 

И в небето волно ято 

като песен да лети.” 

 

а) сравнение;          

б) повторение;              

в) епитет. 

 

 

10. Кой е авторът на стихотворението „Отечество 

любезно, как хубаво си ти!”?  

Огради верния отговор.  

а) Иван Вазов; 

б) Ангел Каралийчев; 

в) Ран Босилек. 

 

11. „Пипи Дългото Чорапче” на Астрид Линдгрен е:  

Огради верния отговор.  

 

а) приказка;  

б) разказ; 

в) роман. 

 

 


