
 

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ 
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Състезание „Аз и буквите” 

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

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

 

1. Броят на грешките в изречението:  

„Коня и вола отишли при лъвът да сключат примирие.”  

е: 

а) 3;        

б) 4;            

в) 5.  

 

2. В кой ред са записани антонимите на наречията 

ВЛЯВО, КЪСНО, ВРЕМЕННО? Огради верния отговор. 

 

а) встрани, скоро, мигновено; 

б) далече, утре, завчас; 

в) вдясно, рано, постоянно. 

 

3. Извади числителните имена от текста и ги определи: 

„Тръгнали тримата братя да печелят пари. Стигнали до 

един кръстопът. Първият брат  казал:    

– Аз  ще тръгна по десния път, ти – рекъл на втория брат 

– тръгни по левия, а  пък ти – обърнал се към третия  брат – 

ще държиш средния път. 

 И тръгнали тримата братя в различни посоки.”                          

 

числителни бройни               числителни редни 

________________                ________________ 

________________                ________________ 

________________                ________________ 
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4.  Постави определителен член така, че да е вярно. 

 

Пролетни___  полъх погали косата ми. 

Отидохме за цветя до близки___  магазин. 

Балкан__ над манастир__ се белееше като наметнат кожух. 

Поток___  се втурна към каменисти___  склон. 

Мач___  свърши и стадион___  опустя. 

Момък___  седеше до огън___  и разказваше. 

 

 

5. Огради името на автора, който е известен със своите 

басни.  

 

а) Езоп;           

б) Ран Босилек;      

в) Шарл Перо. 

 

 

6. Замени формата на глагола за бъдеще време с форма 

за сегашно време в пословицата и я запиши. 

„Който прави зло, зло ще намери.” 

 

 

7. Автор на стихотворението “Отечество любезно, как 

хубаво си ти “ е: 

Огради верния отговор. 

 

а) Петко Рачов Славейков; 

б) Иван Вазов; 

в) Асен Разцветников.           
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8. Свържи по подходящ начин простите изречения в 

сложни. 

Запиши ги. 

 

Заекът дремеше под тръна. Таралежът беше потънал в 

дупката си. 

___________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Аз научих уроците си. Написах домашните си. Отидох на 

кино. 

___________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

9. Подчертай думите, които се отнасят към картинката. 

 

 

топка, лисица,  футбол,  дърво, 

игра, футболист, пише, 

 

рита, сняг, играе, спортува, 

спортен екип, самолет 

 

 

 

10. Като използваш думи от предишната задача, 

състави изречение и го запиши. 

 

___________________________________________________

_______________________________________________________ 
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11. Кое от изреченията е просто? Огради верния 

отговор. 

 

    а) Тя отвори вратата и погледна навън. 

    б) Шумът на водопада се чуваше силно и оглушително. 

    в) Когато учителят преподава, ние пазим тишина. 

 

 


