
Работен лист 

Лични местоимения 
 

       1. Срещу всяко от съществителните имена запиши лично  местоимение, с което 

може да се замени съществителното име. 

 

жена ( ____), мъж (____), дете (____), човек (____), катерици (____) 

 

2. Открийте кои лични местоимения не са поставени вярно в таблицата. Запишете  

вярно в празната колона на съответното число. 
 

 

 

 

 

 

3. Попълнете правилните местоимения, в изреченията: 

Момчето излезе да играе, ______ си взе и топката. 

Децата седнаха на чиновете си, ______ започнаха да пишат. 

Извинете, госпожо, ______ си забравихте чантата. 

Марина смята на глас, ______ знае таблиците за умножение и деление. 

Васко и Ники, ______ дадохте ли си бележниците? 

Колко обичам моите приятели, _______ не мога без тях! Затова  

често играем заедно. 

Александър си учи урока, _______ се подготвя винаги добре. 

 

4. Използвайте лични местоимения, за да избегнете повторенията. Препишете 

изреченията. 

Юнакът е смел. Юнакът победи ламята. 

_____________________________________________________________ 

Пипи празнува рождения си ден. Пипи покани Томи и Аника. 

_____________________________________________________________ 

Кучето погледнало в реката. Кучето изпуснало кокала във водата. 

_____________________________________________________________ 

Патиланците тръгнаха на излет. Патиланците изкачиха върха. 

_____________________________________________________________ 

 

5. Открийте грешките. Редактирайте и препишете изреченията: 

 

   Ако тои тръгне по горния път, ас ще тръгна по долния. 

_____________________________________________________________ 

 

   Госпожо Милева, вие ли питахте, къде е музеят? 

_____________________________________________________________ 

  

 

Работен лист 

лице ед. ч.  мн. ч. 

1 л. аз   вие  

2 л. той, тя, то   ние  

3 л. ти   те  



Лице и число на глаголите 

 
         1. Подчертайте глаголите в текста. 

         Вчера изгорях на плажа, 

         днес червен съм котарак. 

         С десет мазила се мажа, 

         Но боли ме пак. 

 

 2. Добави личните местоимения и определи лицето и числото 

              на глаголите. 

                    ___строя  -  _________                  ____ спят - __________ 

                    ___чистим - _________                 ____ обича - _________ 

        3. Поправи правописните грешки . Запишете правилно глаголите. 

         Ние се люлееме на люлката. __________________ 

         Стоян силно се рассмя. __________________ 

          Над нас летът чайки. __________________ 

 

         4. Образувайте множествено число на глаголите: 

            аз седя – ние ______________                               то играе – те ______________ 

            аз пека – ние ______________                               той яде – те ______________ 

            аз рисувам – ние ______________                         тя лежи – те ______________ 

             

6. Изберете правилната форма на глаголите и препишете изреченията.  

 

В гората ( расте, растат) дива ябълка. Горните листенца (гледа, гледат) небето. 

В същия миг от дълбините на езерото ( се показа, се показаха) страшното чудовище.  

Светулките (осветява, осветяват) тъмните пътечки.  

            _____________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________ 

 7. Заградете буквата пред правилния отговор: 

На кой ред всички глаголи са в 1л., ед.ч.?  

а) белеят се, делим, грешите;    б) деля, делят, делите;       в) мокря, мисля, честитя.  

      На кой ред глаголите са във 2л., мн. ч.?  

     а) солите, ходите, мърморите;   б) ходя, ходим, ходиш;     в) гоня, чупиш, гладят.  

 
 



Тест 1  

Любимата игра на Петьо 

Петьо живее заедно с майка си. Баща му има друго семейство. Често се виждат и тримата много се 

забавляват. Бащата на Петьо му позволява да играе на любимата си компютърна игра само по един час 

седмично – в неделя. Петьо изпълнява молбата на баща си – много го обича. Любимата игра на момчето е 

„Юрски парк”, известна още като „Джурасик парк”. 

- Мамо, искаш ли да ти разкажа каква точно е моята игра? 

- Разбира се, слушам те, мило дете. 

- Ами... някои от епизодите са като в книгата на Майкъл Крайтън „Джурасик парк”. В играта 

главният герой – доктор Алън Грант, на всяко ниво трябва да събере определен брой яйца на динозаври и 

да преодолее редица допълнителни препятствия. Когато събере определен брой яйца, получава достъп до 

следващото ниво, което преди това е било недостъпно. Играта е трудна, защото някои от яйцата са скрити 

зад дървета и камъни и играчът не ги вижда – разпалено разказваше Петьо... 

- След това ще поиграем заедно – отвърна майка му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какви предмети събира доктор Алън Грант в 

компютърната игра? 

а) дървени предмети 

б) яйца на динозаври 

в) вкаменели дървета 

г) камъни 

5. Една от трудностите на играта е, че яйцата са 

скрити. Къде са скрити? 

а) в пещера 

б) под камъни 

в) зад дървета и камъни 

г) в гнездо на дървото 

2. Кои са двете условия, за да се премине  в 

следващо, по-високо ниво в играта на Петьо? 

а) Да се съберат определен брой вкаменелости и 

да се пренесат. 

б) Да се съберат определен брой яйца и да се 

счупят. 

в) Да се съберат определен брой яйца на птици и 

да се поставят в кошница. 

г) Да се съберат определен брой яйца на 

динозаври и да се преодолеят други препятствия. 

6. Посочи две причини, поради които Петьо не играе 

на компютъра всеки ден. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

3. Кой актьор от Нова Зеландия играе във филма 

„Джурасик парк”? 

а) Майкъл Крайтън 

б) Сам Нийл 

в) Алън Грант 

г) Чарли Чаплин 

7. Кои думи от текста показват, че Петьо е щастлив, 

когато е с родителите си? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

4. Колко пъти в седмицата Петьо играе на 

любимата си компютърна игра? 

а) веднъж седмично 

б) два пъти седмично 

в) веднъж в месеца 

г) повече от веднъж седмично 

8. На какво обичаш да играеш? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Аз съм Сам Нийл – артист от 

Нова Зеландия. Изпълнявам 

ролята на доктор Алън Грант във 

филма „Джурасик парк”. 



Тест 2 
Умното магаре 

            Веднъж магарето на един селянин паднало в пресъхнал кладенец. Животното часове 
наред издавало жалостиви звуци. Най-накрая селянинът решил, че магарето е вече много старо, 
а кладенецът и без това трябвало да бъде затрупан. Той извикал съседите си да му помогнат да 
затрупа кладенеца. Всички дружно грабнали лопати и се заели да хвърлят пръст в кладенеца. 
           Магарето веднага разбрало накъде вървят нещата и започнало да реве оглушително от 
страх. После за всеобщо учудване притихнало. След като хвърлили няколко лопати пръст, 
селянинът решил да погледне и да провери какво се е случило. Бил изумен от това, което видял. 
Всяка лопата пръст, падаща върху гърба му, магарето я изтръсквало и стъпвало върху същата 
пръст. 
           Докато съседите на селянина продължавали да хвърлят пръст в кладенеца, всеки път 
животното се отърсвало и стъпвало върху насипаната пръст. Много скоро всички се изненадали, 
защото видели как магарето се показало над кладенеца, прескочило горния му край и с всички 
сили се понесло напред. 

Народна приказка 

 

Защо баба ми казва, че се запъвам като магаре на мост? 
            Магаретата не са нито инатливи, нито глупави, нито мързеливи. За разлика от 
страхливите си роднини – конете, които като се уплашат, препускат презглава, магаретата не 
постъпват така.  Поради тесните си копита те се движат много бавно по каменисти, неравни и 
тесни пътища. Те са много предпазливи, защото проверяват дали могат да минат по 
съответния път. Затова понякога се получава така, че не искат да мръднат. 
Магаретата са непретенциозни, търпеливи и упорити животни. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какъв бил кладенецът, в който паднало старото 

магаре? 

А) много дълбок 

Б) пресъхнал 

В) много плитък 

Г) пълен със студена вода  

2. Кой се притекъл на помощ на селянина? 

А) всички млади хора от селото 

Б) мъжете, които имали магарета 

В) съседите 

Г) всички мъже и жени от селото 

3. Защо в началото магарето ревяло оглушително? 

А) Радвало се, че са се събрали много хора. 

Б) Магаретата винаги реват, когато са в кладенец. 

В) Викало за помощ другите магарета от селото. 

Г) Защото го било страх. 

4. Как се спасило магарето? 

А) Селяните пресушили кладенеца с пръстта, която 

хвърлили в него. 

Б) От силните и оглушителни ревове селяните се 

уплашили и избягали. 

В) Като стояло непрекъснато с клюмнали уши, 

притихнало, без да прави нищо. 

Г) Изтръсквало пръстта, която падала върху гърба 

му, и стъпвало върху нея. 

5. Посочи причината, поради която стопанинът на 

магарето решил да го остави в кладенеца? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

6. Защо магаретата се движат бавно по тесни, 

неравни каменисти пътища? 

А) Защото имат прекалено дълги уши. 

Б) Защото са по-страхливи от конете. 

В) Защото имат тесни копита. 

Г) Защото са много инатливи, глупави и мързеливи. 

7. Запиши три думи от подчертания текст, които 

изразяват качества, характерни за магарето. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

8. Преобразувай подчертаното изречение във 

въпросително. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________  

 

 



Тест 3 

МАЙМУНСКИ РАБОТИ 

                             Маймуна и камила 

На едно събрание на жинотните една маймуна 

станала и започнала да танцува. Понеже изкуството 

й било оценено високо и всички ръкопляскали, 

камилата й завидяла и решила и тя да получи 

същите похвали. Станала и се замъчила и тя да 

танцува. Тъй като правела само неумели движения, 

животните й се ядосали и я изгонили. 

                                                 Народна приказка 

                          Маймуната и рибарите 

   Една маймуна седяла на високо дърво и гледала 

как рибари хвърлят мрежа в реката. Наблюдавала 

ги дълго какво правят. 

   Когато оставили мрежата и отишли да обядват, тя 

слязла от дървото и се опитала да им подражава. 

Хвърлила мрежата, оплела се в нея и за малко да се 

удави. 

                                                       Народна приказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какво направила маймуната на събранието на 

животните? 

а) Започнала да пее. 

б) Скарала се с камилата. 

в) Започнала да танцува. 

г) Заспала. 

5. С какво ловели риба рибарите? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

2. Защо и камилата затанцувала? 

а) Защото след танца на маймуната винаги 

танцувала. 

б) Защото искала да разсмее другите животни. 

в) Защото била най-изкусната танцьорка сред 

всички животни. 

г) Защото завидяла на маймуната, че всички й 

ръкопляскали. 

6. Как подражавала маймуната на рибарите? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

3. Кое човешко качество проявила камилата в 

приказката? 

а) добронамерееност 

б) съчувствие 

в) завист 

г) горделивост 

7. Защо маймуната не успяла да налови риба? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

4. Как реагирали останалите животни на танца на 

камилата? 

а) Ядосали се. 

б) Ръкопляскали. 

в) Искали да продължи да танцува. 

г) Всички я поздравявали с радостни възгласи. 

8. В кое от двете произведения – „Маймуна и 

камила” или „Маймуната и рибарите”, маймуната 

проявява положителни качества и печели 

одобрението на останалите? 

__________________________________________ 

 



Тест 4 
Най-голямото животно 

Най-голямото животно на света е синият кит. Това огромно създание достига дължина над 30 
метра и тегло колкото двадесет и четири големи слона или повече от 1 500 човека. Сърцето му е 
широко повече от метър. 

Синият кит не е риба, въпреки че прекарва живота си в морето. Китовете са бозайници и не 
снасят яйца. Майката кит ражда живо бебе кит и го храни с мляко. Докато рибите са 
студенокръвни и дишат с хриле, китовете са топлокръвни, имат бял дроб и за да дишат, се 
нуждаят от въздух като нас. 

Въпреки внушителните си размери синият кит се храни предимно с малки скариди. Той е 
безобиден за човека. За съжаление заради китовата мас хората са ходили на лов за китове. 
Затова сега са останали живи много малко от тези великолепни животни. 
 

1. Провери как си чел, като отбележиш кои са 

верните  и неверните факти.                                  

Факти ДА НЕ 

А) Китовете са бозайници, а не риби.   

Б) Китът е опасен за човека.   

В) Дължината на кита е над 40 метра.   

Г) Ширината на сърцето на кита е 

повече от метър. 

  

Д) Китовете са студенокръвни.   

Е) Големият кит се храни с малки 

скариди. 

  

Ж) Бебето кит се ражда от яйца като 

при рибите. 

  

З) Китовете нямат хриле.   

2. По какво китът се отличава от рибите? Попълни 

таблицата. 

Риби Китове 

 Не снасят яйца. 

Не раждат живи бебета.  

 Топлокръвни са. 

Дишат с хриле.  

 Не могат да живеят 

само под вода. 

3. С помощта на втората колонка от таблицата на 

упр. 2 отговори на въпроса защо китовете не са 

риби, а бозайници. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                         

4. Какво означава в текста думата БЕЗОБИДЕН? 

А) кротък 

Б) безопасен 

В) миловиден 

5. Напиши с какво се храни големият син кит и 

защо е безобиден за човека. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

6. Обясни защо човекът не е безобиден за кита?  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

7. За да изразиш отношение към кита, допиши  

изречението с подходящи думи от текста. 

   Тези ______________________ създания с ______ 

___________ размери са наистина _______________ 

животни! 

Потърси в текста  с кои думи се свързват 

подчертаните думи в изречението. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тест 1 Отговори: 

1. б 

2. г 

3. б 

4. а 

5. в 

6. Бащата иска така, а Петьо изпълнява молбата му, защото го обича. 

7. Често се виждат и много се забавляват 

 

Тест 2 Отговори: 

1. б 

2. в 

3. г 

4. г 

5. Защото магарето било много старо и кладенецът и без това трябвало да бъде затрупан. 

6. в 

7. предпазливи, търпеливи и упорити 

8. Те непретенциозни, търпеливи и упорити животни ли са? 

 

Тест 3 Отговори: 

1. в 

2. г 

3. в 

4. а 

5. Рибарите ловели риба с мрежи. 

6. Опитала се да хвърли мрежа в реката. 

7. Защото се хванала в мрежата, оплела се в нея и едва не се удавила. 

8. В произведението „Маймуна и камила”. 

 

Тест 4 Отговори: 

1. а) да 

б) не 

в) не 

г) да 

д) не   

е) да  

ж) не 

з) да 

2. Рибите: Снасят яйца; Студенокръвни са; Могат да живеят само под вода. Китовете: Раждат живи бебета; Дишат с бели дробове. 

3. Китовете са бозайници, защото раждат и кърмят малките си. 

4. б 

5. Храни се с дребни скариди, не е хищник. 

6. Човекът убива китовете заради маста им. 

7. Огромни, внушителни, великолепни. 

 

 

 

 

 

 


