
ИЗХОДНО НИВО

1. Прочетете и отговорете на въпросите към текста.

Магаре в лъвска кожа
Едно магаре си навлякло лъвска кожа и се разхождало 

из гората. Хората и животните го смятали за лъв, плашели 
се и бягали от него. Изведнъж духнал силен вятър, 
отвял кожата и магарето останало голо. Тогава всички 
се втурнали към него и започнали да го налагат с пръти. 
Магарето побягнало бързо като вятър и никой не го видял 
вече в гората. 

Баснята ни учи, че чуждото не ни подхожда. 

Кое е вярно?
Магарето искало да изглежда: В израза бързо като вятър се съдържа:
А) красиво А) епитет
Б) силно и страшно Б) сравнение
В) умно В) пословица

2. Коя дума е грешно написана? Оградете трите отговора.
А) адрес А) стъкленна А) по покрива
Б) принос Б) каменна Б) по красива
В) глупос В) лунна В) по брега

3. Кои балони ще полетят към небето? В тях са написани
синоними. Означете ги със знак  в квадратчето до тях.

4. Зачертайте грешната буква в представките на думите.

ра каз и пусна по плаши на пис з ключи

уютен
удобен

приятен 
отдих

почивка
отмора

мъдър
мъдрост
мъдрец

бърз
енергичен 

пъргав



Оценка:

5. Допълнете местоимения в изреченията.

 имам куче.   е много доýбýро.  често се разхождаме заедно.

6. Какъв вид е изречението?

Не трябýвýа да закъýснявýаш 
за училище!

А) възклицателно изречение
Б) въпросително изречение
В) подбудително изречение

7. Напишете текст под диктовка.

Планинарче



Планинарче
Аз изкачвам най-високия връх на планината. Той е стръмен и скалист. Нужна е голяма 

смелост. Седнах за кратка почивка. Зад един храст видях сърна. Аз се опитах да я догоня. Тя 
обаче беше по-бърза от мен. Изтичах след нея и попаднах на чудесна гледка. Каква невероятна 
хубост! Защо съвременните деца предпочитат електронни игри и анимационни филми? Колко 
по-хубава е разходката в планината! Повярвайте ми!

ОТГОВОРИ

1 зад. – Б; Б
2 зад. –  В; А; Б
3. зад. – 1) уютен, удобен, приятен;  2) отдих, почивка, отмора; 3) бърз, енергичен, пъргав
4. зад. – разказ, изпусна, подплаши, надпис, заключи
5 зад. – Аз имам куче. То е много добро. Ние често се разхождаме заедно.
6 зад. – В


