
ИЗХОДНО НИВО

1. Прочетете и отговорете на въпросите към текста.

Маймуна и камила
Събрали се животните на празник и тъй като всички 

били весели, една маймуна започнала да танцува. Тя 
била грациозна и танцувала майсторски. Всички ѝ 
ръкопляскали. Камилата ѝ завидяла. Приискало ѝ се и на 
нея да ръкопляскат. Тя била тромава и затанцувала като 
плашило. Ядосали се животните и я прогонили.

Баснята е за тези, които искат да съперничат на 
по-добрите, но така стават за посмешище.

Кое е вярно?
Кой станал за смях? В текста е използвано сравнението:
А) маймуната А) като балерина
Б) камилата Б) като мечка
В) животните В) като плашило

2. Коя дума е грешно написана? Оградете трите отговора.
А) възрас А) есенна А) по пясъка
Б) ананас Б) рибенна Б) по стълбата
В) клас В) стенна В) по голяма

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.

по чертавýа на хитря з помня ра писание и хоýд

вест
съобщение 

новина
хитър
хитрец

хитрува

ловък
сръчен
умел

нежен
гальовен
ласкав



Оценка:

5. Допълнете местоимения в изреченията.

 имам сестра.   е по-голяма от мен.  се обичаме.

6. Какъв вид е изречението?

Колко много са чудесата в детствýото!
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; В
2 зад. –  А; Б; В
3. зад. – 1) вест, съобщение, новина; 2) ловък, сръчен, умел; 3) нежен, гальовен, ласкав
4. зад. – подчертава, надхитря, запомня, разписание, изход
5 зад. – Аз имам сестра. Тя е по-голяма от мен. Ние се обичаме.
6 зад. – А


