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Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Като използваш текста от диктовката, отговори на въпросите от 1 до 4. 

1. Какъв според теб е глиганът? 

A) глупав 

Б) предвидлив  

В) нападателен 

2. Защо го определи така? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. Кога глиганът остри зъбите си? 

A) когато изпита глад 

Б) щом като го нападнат 

В) преди да възникне опасност 

4. За какво служат зъбите на глигана?  

________________________________________________________________________________ 



Прочети внимателно всеки въпрос и отговор , като оградиш с кръгче само правилния отговор! 

 

5. На кой ред всички думи са синоними? 

A) прекрасен, хубав, красив  

Б) скромен, стеснен, срамежлив 

В) нужен, необходим, употребен 

 

6. В кое от изреченията подчертаната дума е 

употребена в пряко значение? 

A) Чу много горчиви думи.  

Б) Зарони горчиви сълзи. 

В) Пиеше горчиви хапчета. 

 

7. Какви са подчертаните думи? 

Тебе лъжа - мене истина. 

A) синоними 

Б) антоними 

В) сродни думи 

 

8. На кой ред всички думи са сродни? 

A) лош, лишен, лешник 

Б) простуда, студ, студент 

В) риболов, рибарски, риба 

 

9. На кой ред всички думи са написани 

вярно? 

A) стенна, временна, особенна 

Б) скъпоценна, писмена, неизменна 

В) огнена, обикновенна, изкуствена 

 

10. В кое изречение има пунктуационна 

грешка? 

A) Ще дойдеш ли на рождения ми ден.  

Б) Ще дойдеш на рождения ми ден, нали? 

В) Ще дойдеш на рождения ми ден, моля те! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. В кое изречение подчертаната дума е 

подлог? 

A) Времето се отмерва с часовник. 

Б) Чухме звън на часовник. 

В) Някъде звъни часовник. 

 

12. Кратка поучителна история, в която 

чрез образите на животни се осмиват 

човешки недостатъци, е: 

A) стихотворение 

Б) басня 

В) разказ                  

  

13. Какво художествено средство е 

подчертаната дума?  

 Бяла спретната къщурка, 

 две липи отпред. 

 Тука майчина милувка 

 сетих най-напред. 

Ран Босилек 

A) епитет  

Б) сравнение  

В) олицетворение  

 

14.  Ран Босилек е автор на: 

A) „Родна реч” и „Родна стряха” 

Б) „Обичам те, родино” и „Татковина” 

В) „Де е България” и „Песента на синчеца” 

 

15. Кое е вярно? 

A) Иван Вазов е написал „Аз съм българче”.  

Б) Eлин Пелин е написал „Мечо Пух”. 

В) Леда Милева е написала „Ян Бибиян”.


