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Прочети внимателно текста. 

      Един прекрасен ден жената на Тиндала го изпратила на пазара да купи 

кисело мляко и сметана. Тиндала отишъл, но не взел гърнета. Дошъл на пазара, а 

там – какво да прави, наливай сега мляко и сметана в шепите си! Не мислил 

дълго, Тиндала снел шапката от главата и си казал: - Ето в какво ще купя! 

     Приближил се до една жена, която продавала мляко, и я помолил: - Сипи ми, 

жено, мляко в шапката. 

     Тя му сипала киселото мляко в шапката и прибрала парите. 

Сега – друга беда! В какво да купи сметана? Помислил и решил: - Ще обърна 

шапката от другата страна! – И като се зарадвал на хрумването си, обърнал 

шапката си наопаки, без да забележи, че млякото се изляло. Купил сметана и 

тръгнал обратно. 

      Жена му вече го чакала и като видяла, че е купил само сметана, го попитала: 

 - А къде е, Тиндала, млякото? 

- Ей го, на! – казал Тиндала и обърнал шапката налице. Сметаната - пльок! – на 

земята. 

    Така донесъл Тиндала покупките си до вкъщи.    

(Молдовска народна приказка) 

 



№ Тестови задачи Точки 

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

 Според текста жената на Тиндала го изпратила на пазара да 

купи 

   А. зеле и ябълки   B. мляко и извара   C. кисело мляко и сметана    

D. сметана и масло 

L0/1  

 

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

 Според текста Тиндала забравил да вземе 

   А. пари   B. чанта   C. кофа   D. гърнета 

L/0/1 

 

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

 Според текста Тиндала сложил покупките си  

   А.  в джоба   B.  в шапката   C.  в кърпа   D.  в шепите си 

L/0/1 

 

4. Избери и подчертай 4 думи, с които може да се опише Тиндала 

според текста. 

Умен, добродушен, тъжен, глупав, сръчен, разсеян, мъдър, 

внимателен, смешен. 

L/0/1/2

/3/4 

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

започват с думи: 

Кой_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Какво_____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

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 повествувание___________ 
 

L/0/2 

7. Формулирай с едно изречение защо в приказката Тиндала 

изглежда смешно. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

L/0/1/2 

 

8. Озаглави приказката като изразиш основната мисъл или темата 

и запиши заглавието. 
___________________________________________________________________________ 
 

L/0/1/2 

 

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

дума с противоположно значение и запиши до нея съответната 

цифра. 

1 взел                              _ отдалечил се 

2 изпратил                      _продал 

3 спомнил си                  _промълчал 

4 купил                           _забравил 

5 приближил се             _ посрещнал  

6 промърморил               _дал 

L0/1/2/

3/4/5/6 

 

 



10. Загради c кръгче буквата на верния отговор. Изразът «ум с пари 

не се купува» означава: 

А. ум не се купува  

B. ум се купува с други неща 

C. ум струва много пари 

D. ум нищо не струва 

L/0/2 

11. 

 

 

Намери и подчертай 5 сродни думи към думата покупка:  

 

Купувам, купувач, покупки, купа, закупил, купичка, купя, накуп, 

купуване, купчина. 

 

L0/1/2/

3/4/5 

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

буква. 

A. убърнал, ръкаф 

B. белешка, мармори 

C. оглеждал, къща 

D. пешт, исчезнало 

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. 

       Глава, покупки, село (ценен, умен, голям). 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

L0/1/2/

3 

L0/1/2/

3 

 

 

 

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

правилно. 

_______________  отишъл на пазара. 

Жената помолила  _______________  да отиде на пазара. 

 

L0/1/2 

15. Състави и запиши текст от 5 изречения, в който да коментираш 

постъпката на Тиндала.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

L/0/1 

 

 

L0/1/2/

3/4/5 

 

 

L0/1/2 

 

 

 

 


