
IV КЛАС 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Упр1. Текст за диктовка 

За да не е пустиня 

 

Бащата на Панайот е лесовъд и миналата пролет го заведе да садят бор-

чета. По пътя той му каза: 

– Арабите казват, че човек не е минал живота си напразно, ако е поса-

дил поне едно дръвче. 

– Татко, а защо арабите казват това? 

– Защото сега арабите най-много си патят от това, че на земята им няма 

дървета. Те живеят в пустините, където има само пясък. 

– А, знаеш ли – досети се Панайот – и моят живот няма да мине нап-

разно, защото през ваканцията ще посадя много борчета. 

– Много хубаво, чедо! – похвали го баща му.  

 

упр 2 .  

 а)Попълни пропуснатите букви в текста. Подчертай прилагателните 

имена 

 

Иде ки . на пролет. Топло слънце грее. Из възд . ха се носи слад . к   дъх  

на  цъ . нали  ово . ки.  Бръмч . т весели  пч . лички и  м . шички. Сла . ко-

пойни ч . ч . лиги  извиват  кр . шни гл . -сове. Трудолюбивите гр . динари 

бърз . т  към зеленчуковите              гр . дини.  

 

б) Попълни пропуснатите букви на думите в изреченията. 

 

Време___о  ще отсъствам от града. 

Добрата дисциплина е обикнове__о явление в класа ни. 

Луноходът изследва лу__ата почва.   

 

в) Подчертай изречението с правописна грешка. 

Вървяхме по каменната стълба. 

В магазина видях изкуственни цветя. 

Намерих искрена приятелка.  

 

 



 упр 3. Подчертай подлога и сказуемото в изреченията. 

 

Слънцето залезе зад високата планина. 

По пътя бавно се движеше керван от каруци, хора и животни. 

Ученикът дълго писа в тетрадката си. 

Над гори и планини пухкав сняг вали. 

Група деца цял ден се пързаляха на пързалката край селото. 

Като димна завеса се стели мъглата над улици и градини. 

Заекът бързо се скри зад гъстите храсти. 

През зимата цялата природа е смълчана. 

Упр.4 Подчертай подлога и сказуемото в изреченията. Напиши определи-

телния член.  

 

Пролет__ дойде в гората. Животни__ я посрещат с веселба. Заек__ и 

катеричка__ танцуват валс. Славе__ пее чудни песни. Таралеж__ свири 

на тромпет. Вълк__ бие барабан__ . Кълвач__ е диригент. Мечка__ ги 

слуша с интерес. 

упр.5. Подчертай главните части в изреченията. Открий и поправи 

грешките, свързани с членуването на съществителните и на 

прилагателните имена. Препиши вярно изреченията. 

 

Пролетния вятър напомняше за себе си. 

Деня пристигаше със сняг и студ. 

Зърнах човека, в когото се съмняват за кражбата в магазина. 

Радост грее на лицето на детето. 

Ноща настъпва тъмна и зловеща с надвиснали на земята облаци. 



упр. 6 Допълни изреченията с подходящи думи от синонимните гнезда. 

 

 

Денят беше горещ. 

Човекът вървеше ............................... 

 

Небето притъмня. 

Дъждът рукна ............................... 

 

 

Упр.7 Членувайте: /м.р.  -а, -ът, -я, -ят; ж.р. -та; ср.р. -то; мн.ч.-те, -та ; /  

Помощ – той,  него. Подчертайте главните части на изреченията. 

Работи с молив.  Определете изреченията по състав. 

Така смърч......   подслонил болното птиче.      ………………....... 

Бор.......   се заел да го пази от  вятър......   .      …………………………….. 

Снег.....     все вали, вали.       ………….. 

Момче……    нагряло на огън…….  крилцето.          

……………………………………. 

По време на листопад…..  гората глъхне.     

……………………………………. 

Цар…..   пуснал   старец......  .    ………………………………………………. 

На сутринта цар…….  се зачудил много.     

…………………………………………….. 

Вълк….   отишъл при кон…..   .                 

……………………………………….. 

 

лениво 

тромаво 

мързеливо 

отпуснато 

 

внезапно 

ненадейно 

неочаквано 

изведнъж 



Кораб......   отплава от брег......  .                  

………………………………………….. 

  Момък......  продължил път……  си.               

……………………………………….. 

Момиче…….   седнало на  миндер......  .                

…………………………………………… 

Човек…….  грабнал една тояга, засилил се и прехвърлил ров…….  .    

…............ 

Бедният  Ханс работел за мелничар…….  .               

……………………………. 

Настъпи нощ……   и заваля първия сняг. Снег…..  блесна като захар.    

……………………….. 

Врабец……   изтърсваше крилца в снег…..  .             

……………………………… 

   Врабец.......  очисти комин…..  .                   

……………………………………… 

Черният   врабец се приближи до снежник......  .                 

……………………………………. 

Ученик........ , учител…….  и  директор……  отидоха на  двор….. .            

…………… 

Цяла зима спа южняк......    на брег…..  на Бяло……  море.                

………………………… 

Нощ…….  настъпи. Огря месец……   .               

…………………………………………. 

Хубост……  се на чело не носи, а  човещина…..   .     

………………………………………… 

Чест……  е по-скъпа от пари.               ………………………………… 

Умни…..   навсякъде си изкарва хляб……  .              

………………………….. 



Завист……   е люта болест.              …………………………….. 

Време.....   човек……  не чака, а човек…..  чака време…….  .       

………………………………………… 

В този миг звънец.......   отбелязва  кра......   на   час....... .               

………………………………. 

 

Упр. 8 Коя от колонките синоними от всяка двойка ще предпочетеш, 

ако говориш вкъщи или в официална обстановка.  

Надпиши: Когато говоря вкъщи и Когато говоря в официална обста-

новка: 

 

 

____________________________  _______________________ 

 

Броят се на пръсти. Малко са. 

Накрай света. Далече. 

Обичат се като куче и котка. Мразят се. 

Гол е като тояга.  Беден е. 

Целият гори. Има температура. 

 

 

Направи с молив зелен фон на колонката, в която думите са употребе-

ни в преносно значение.  

 

 

 

Напиши антоними на думите: 

 

Малко ............................................................................................................ 

Далече ............................................................................................................ 

Мразят ............................................................................................................ 

Беден ............................................................................................................ 

Болен ............................................................................................................ 



 

Спомни си и запиши народни мъдрости с някои от тези антоними. 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

Опитай се и ти да създадеш някоя мъдрост с тях.  

Например: „Когато си беден и малкото ти се вижда много.” 

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 


