
 

 

IV клас 

 

Български език и литература  

1. Диктовка:         ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

Запълнете със зелен цвят квадратчето пред верния отговор. 

  

1. Какъв е текстът от диктовката?      

 - научнопопулярен 

               - художествен 

 

    2. За какво се разказва в текста от диктовката?     

               - за красотата на зимата 

               - за напъпилите брези и желанието на пъпките да се разлистят 

               - за желанието на вятъра да стопи леда в реката 

 

    3 . Какви са пъпките от клончетата на брезите?     

    - тъжни                  -  мързеливи                        - нетърпелив  

 

   4 . Защо не бива пъпките да се разлистват? Запишете две причини. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________ 

6. Кое изречение е подбудително?     

   -  с което се изразяват силни чувства 

 -  с което се изказват молба, заповед, съвет,забрана 



 

7.Запишете подбудителното изречение от текста. Оцветете обръщението.   

_____________________________________________________________ 

 

8. Оцветете: 

 със зелен цвят квадратчето пред реда със сродни думи;    

 с  жълт цвят квадратчето пред реда със синоними.              

 -  хладен, студен, леден, мразовит 

-  студ, студен, студената, студени, студените  

 - сняг,  снежен, снежинка, заснежен, Снежко 

 

9. Запишете антоними на думите:                                                                   

         студено  - ______________                мокър - ___________ 

10. Запишете сложни думи от дадените:                                                          

     сняг – вали - __________________;           сладък - лед –_________________ 

11. Запишете  второто изречение от диктовката.                                         

__________________________________________________________________ 

Подчертайте главните му части и ги запишете:                                           

      подлог - __________________;          сказуемо - _______________________ 

12.  Открийте и запишете сравнението в текста.                                        

__________________________________________________________________ 

13.  Прочетете  текста. Допуснати са 12 грешки. Поправете ги.               

 

Топлият  вятар издуха мрачните облаци.  Слънцето огря стодената земя.  Въздохът  

се затопли.  Снегът сестопи.  Ледът  в  риката сеизгуби. Пъпките наклончетата 

започнаха дасе  распукват.  Скоро ште долетят  птиците  от  топлите   страни. Ще доиде  

пролета. 

 

 

Диктовка  

Пролетни гласове 

 Брезите бяха напъпили, а по крилата на скорците имаше сняг. Вятърът люлееше 

голите клони. Пъпките на клончетата бяха още малки, но им се искаше да растат. 

- Може ли? – попита една пъпка съседката си. 

- Не бързай, мила съседке! По земята има още сняг, а и въздухът е студен. 

- Кога ще може? 

Пъпката се залюля заедно с клончето като безгрижно дете и рече: 

- Вятърът ще каже. Земята още е замръзнала, а реката е покрита с лед. 

 

 



 

 

 

14. Подчертай подлозите и сказуемите в изреченията: 

    

Своите баби веднъж децата завели в гората. 

Там децата бързо заспали, а бабите си играли. 

По поляна зелена скача баба Елена. 

Баба Дона в тревата презглава се премята. 

 

15 .Замени подлозите с лични местоимения. Препиши изреченията.  

 

Дъждът спря изведнъж._______________________________________________________ 

Моретата, реките и езерата са силно замърсени.__________________________________ 

Петя разказа интересна история._______________________________________________ 

  

 16. Препиши изреченията, като промениш мястото на подлога и сказуемото в тях. 

               

Иван и Петър плуваха уверено.________________________________________________ 

Събуди се юнакът.___________________________________________________________ 

Белчо спираше край реката.___________________________________________________ 

 

  17. Постави пропуснатите запетаи в текста. 

     

Като видя толкова приятели на едно място детето се зарадва. Изтича към тях прегърна 

ги. 

 

 

 

18.  Допълни подходящи свързващи думи между простите изречения в състава на 

сложното изречение. 

                

Зададох му въпрос,_________ той не отговори. 

Обадих се на Иво________ си уговорих среща с него. 

Не прави на другите това, _________ не искаш да правят на тебе. 

 

 

 19. Постави правилния определителен член в изреченията.   

А) Орел___ полетя към върх___. 

Б) Пътник___ се качи в автобус___. 

В) Кораб___ приближи брег___. 

 

 

 



20. В кое изречение има два подлога?                                    

А) Пловдив е град в Южна България. 

Б) Кърджали и Смолян са на юг от Пловдив. 

В) Кърджали, Смолян и Пловдив са в Южна България. 

 

21. В кое изречение подчертаната дума НЕ е сказуемо?     

А) Песента на славея оглася полето. 

Б) Росата блести по листата на цветята 

 

 

 

 

22. Напиши подходящи лични местоимения към глаголите.           

    Определи лицето и числото им. 

___________ мечтая - _________                              _________ чакаме - ____________ 

___________ гледа - __________                              _________ слушат - ____________ 

 

23. Прочети изречението. Препиши словосъчетанието от прилагателни имена и 

съществително иче.Определи рода и числото им.                                                                                                                   

 

Ние сме пред висока каменна ограда.                                                                           

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________ 

 Степенувай едно от прилагателните имена.                                                      

______________________________________________________________________

___ 

 Препиши глагола. Определи лицето и числото му.                                         

______________________________________________________________________

___  

24. В кое изречение съществителното име от мъжки род НЕ е членувано правилно? 

  

а) Снегът не бе покрил земята.  

б) Дърварят изпрати подаръци на приятелят си.  

в) Зъболекарят извади зъба на детето.  

 

 25. На кой ред всички думи са сродни?                                                                         

 



а) цар, царува, царевица 

б) борба, бор, борец 

в) лекар, лекарство, лекува 

 

 

26. На кой ред думите имат представки?                                                                         

     

а) уча, ученик, училище 

б) път, пътува, пътник 

в) изиграя, науча, пропътува 

 

27. На кой ред думите са написани правилно?                                                                / 

     

а) бескраен, потскочи, збърка 

б) расплакана, потсвирква, одбелязваме 

в) изпит, сграда, отговор 

 

 

28. С помощта на представки образувай три сродни думи на думата скочи.            

     

_________________________________________________________________________  

 

    

29. На кой ред думата танцуват е употребена в преносно значение?  

                         

а) Мони и Мила обичат да танцуват. 

б) Листата танцуват в есенната гора. 

в) Колко хубаво танцуват децата! 

 

30. На кой ред думите са синоними?                                                                                      

а) казах, отказах, доказа 

б) казах, казахме, казаха 

в) казал, рекъл, известил 

 


