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 Внимателно прочети заданията, предложени в текста. 

 Решаване на всички тестови задачи е задължително. 

 

 

 

 

Успешна работа! 
 

 

Фамилия и име на проверяващия:       Брой точки______________ 

 

 

           Бележка_______________ 
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Прочети внимателно текста и отговори на въпросите.  

            Да видим щъркел е радостно и вълнуващо събитие за всеки – за 

дете и за възрастен, защото знаем, че пролетта със сигурност е дошла. 

Тогава сваляме мартениците и ги връзваме на най-близкото цъфнало 

дръвче за здраве и късмет. В миналото щъркелът и лястовицата били за 

българина много повече от символ на настъпващото хубаво време. Тези 

птици виели гнездата си непосредствено около дома му – на покрива, под 

стряхата или на високото дърво в двора, и така се превръщали в негови 

съседи. Човекът свиквал с тях и ги наблюдавал как мътят яйцата си и как 

отглеждат малките си. Техните грижи и тревоги му били близки, затова 

им приписвал човешки черти. Всяка есен обаче птиците отлитали 

незнайно къде, за да се завърнат напролет отново в старите си гнезда. За 

древния българин, който рядко напускал пределите на своето село, 

скитничеството на щъркели и лястовици било нещо много необикновено 

и силно вълнувало въображението му.                                                                                                                     
(От детско списание)

 

№ Тестови задачи Точки 

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

въпроса: 

Според текста да видим щъркел означава: 

А. свърши пролетта  B. ще завали  C. ще има плодове    

D. настъпи пролет 

L0/1  

 

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

въпроса: 

Според текста щъркелите виели гнездата си: 

А. около дома на човека  B. в полето  C. на нивата  D. на реката 

L0/1  

 

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

въпроса: 

Според текста човекът приписвал на щъркелите: 

А. вълшебни черти  B. приказни черти  C. човешки черти  D. 

юнашки черти 

L0/1  

 



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

чувства изпитва човекът, когато види щъркел според текста.   

 

Радост, тревога, вълнение, нетърпение, интерес, страх, близост, 

мъка. 

L/0/1/2/3/4 

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

които да започват с думи: 

 

Какво___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Къде____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Кога____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Този текст е текст разсъждение ___________ 

 

L/0/2 

7. Формулирай с едно изречение защо според текста идването на 

щъркелите е вълнуващо събите за хората. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

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 противоположно значение и запиши до нея 

съответната цифра. 

 

1 млад                            голям 

2 цъфнал                        обикновен 

3 тревожен                     увехнал 

4 малък                           спокоен 

5 радостен                      стар 

6 уникален                     тъжен 

L0/1/2/3/4/5/6 

 

10. Загради c кръгче буквата на верния отговор.                                                  

Изразът «горя от нетърпение» означава: 

 

А. обхванат съм от пламък       

B. очаквам нещо с голямо желание 

C. не се сдържам 

D. не търпя нещо 

L/0/2 

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

 

Дървен, държа, задържам, дървар, издържа, дърва, дръвчета, 

дърво, дърводелец. 

L0/1/2/3/4/5 



Напиши текст от 5 изречения по тема « 

».пролетта

12. В кой от редовете няма правописни грешки? Загради 

съответната буква. 

 

A. радосно, сабитие 

B. наблюдавъл, отглеждат 

C. близко, щастлив 

D. чувек, ластувици 

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. 

 

Пролет, събитие, човек (грижовен, вълнуващ, ранен). 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

L0/1/2/3 

L0/1/2/3 

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

правилно. 

__________________ се храни с жаби и гущери. 

______________________ го чакат всички  с нетърпение. 

 

L0/1/2 

15. Природата през 

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

L/ 0/1 

 

L0/1/2/3/4/5 

 

L0/1/2 

 

 


