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Необходими материали: син химикал. 

 

 

 

Препоръки за кандидатите: 

- Внимателно прочети заданията, предложени в текста. 

- Решаване на всички тестови задачи е задължително. 

 

 

 

 

 

 

Успешна работа! 
 

 

Район/ Муниципий: 

   
 

Местност: 

  
 

Училище: 

   
 

  
 

Фамилия, име на ученика: 

   



Прочети внимателно текста. 

 

Учените, които изучават живота на делфините, открили, че умните 

бозайници могат да общуват не само със свои роднини, но и с делфини, 

които принадлежат към друг вид. Езикът им представлява система от 

звуци, които напомнят свирене, щракане и виене. Но с невъоръжено ухо 

по-голямата част от тези звуци е невъзможно да бъдат чути, тъй като за 

общуването си делфините най-често използват ултразвукови вълни. 

Било установено, че всеки делфин има уникален набор от думи, 

които използва, а също така, че делфините-майки, като се обръщат към 

децата си, ги наричат по име, което представлява специално подсвирване. 

Срещите на различните видове делфини като цяло не са особенно 

дружелюбни. Когато си говорят, те по-скоро изясняват кой от двамата е 

склонен да освободи територията, тъй като и двата вида се хранят с едно 

и също. Наблюденията показват, че в такива разговори по-активно 

говорещите са делфините, които са атакувани.  

Според учените не е невъзможно делфините да могат да общуват с 

косатки и акули, както и с други представители на морския свят. 

Хипотетично е напълно възможно един ден делфините да разговарят и с 

хората. 

 (От детска енциклопедия) 

 

 

№ Тестови задачи Точки 

1. 

 

Намери и загради с кръгче буквата с верния отговор на въпроса: 

 Според текста делфините могат: 

А. да пеят  B. да общуват  C. да танцуват  D. да играят 

L0/1  

 

2. Намери и загради с кръгче буквата с верния отговор на въпроса: 

 Според текста за общуването делфините използват: 

А. силни звуци  B. скачане  C. ултразвукови вълни  D. викане 

L/0/1 

 

3. Намери и загради с кръгче буквата с верния отговор на въпроса: 

 Според текста учените предполагат, че делфините могат да 

общуват и с: 

А. кораби  B. моржове и пингвини  C. хора  D.косатки и акули 

L/0/1 

 

4. Избери и подчертай 4 думи, с които могат да се опишат делфините според 

текста. 

Дружелюбни, весели, умни, вежливи, враждебни, общителни, хищни, гладни, 

уникални. 

L/0/1/2/3/

4 



5. Състави и запиши 3 въпроса по съдържанието на текста, които да 

започватс думи: 

Какво_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

С кого_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Как_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

 

6. Отговори и запиши с «Да» или « Не». 

Този текст е текст описание___________ 

L/0/2 

7. Формулирай с едно изречение защо според текста най-често делфините 

общуват с други видове морски животни. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

 

8. Озаглави текста и запиши заглавието. 

__________________________________________________________ 

L/0/1/2 

  9. Към всяка дума от първата колонка намери във втората колонка дума с 

близко значение и запиши до нея съответната цифра. 
1 уникален                        непостижим 

2 невъзможен                   смел 

3 дружелюбен                  интелигентен 

4 закрилен                        неповторим 

5 умен                               защитен 

6 храбър                           приятелски 

L0/1/2/3/

4/5/6 

 

 

10. Загради c кръгче буквата на верния отговор.                                                  

Изразът «дума не продумва» означава: 

А. мълчи 

B. не мисли 

C. упорства 

D. настоява за нещо 

L/0/2 

11. Намери и подчертай 5 сродни думи към думата морски:  

Моряци, умора, моряшки, морско, морав, море, морен, приморски, морава, 

примира, поморийски.      

L0/1/2/3/

4/5 

12 В кой от редовете няма правописни грешки? Загради съответната буква. 

A. уткрили, вид 

B. представлява, роднини 

C. утишъл, къшта 

D. гувори, исползва 

L/0/2 



13 Подбери към всяко име съществително по едно подходящо по смисъл име 

прилагателно от скобите и запиши получените словосъчетания, като 

съгласуваш двойките думи. 

Езици, око, вода (невъоръжен, нов, дълбоко). 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

14 Вместо точките употреби думата «делфин», като я членуваш правилно. 

_______________умее да общува с други видове делфини. 

Специалният език помага на_______________да се договаря с други видове 

делфини. 

L0/1/2 

15 Напиши текст от 5 изречения, като отговориш на  въпроса «Защо речта се 

смята за огледало на човека?». 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

L/ 0/1 

 

L0/1/2/3/

4/5 

 

L0/1/2 

 

 

 

 


