
                                                              БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Прочетете текста и изпълнете задачи от 1 до 6. 

                                                          Бърканица в приказките 

- Имало едно време едно момиченце. То се наричало Жълтата шапчица. 

- Не, Червената! 

- А, да, Червената. Нейната майка я извикала и й казала: ”Слушай, Зелена шапчице,…” 

- Ама не, Червена! 

- А, да , Червена! Иди при леля си да й занесеш тази обелка от картоф. 

- Не: върви при баба си да й занесеш тази пшеничена питка. 

- Добре: момиченцето отишло в гората и срещнало един жираф. 

- Каква бъркотия! Срещнало вълк, не жираф. 

- И вълкът я попитал: „Колко прави шест по осем?” 

- Нищо подобно. Вълкът я попитал: ”Къде отиваш?” 

- Имаш право. И Синята шапчица отговорила… 

- Червената шапчица. Червената, червената! 

- Да, и отговорила: „ Отивам на пазар да купя доматено пюре”. 

- И насън не й минало това през ума, а: ”Отивам при баба. Тя е болна.” 

- Точно така. И конят казал… 

- Какъв кон? Това бил вълкът.  Дядо, ти изобщо не знаеш да разказваш приказки, всичко 

объркваш. 

- Добре. Ето ти паричка.  

И дядото отново се зачел във вестника си. 

                                                                                                         По Джани Родари 

1. Според текста дядото непрекъснато обърква приказката за Червената шапчица, защото: 

А. не помни добре приказката 

Б. иска да се пошегува с детето 

В. се е зачел във вестника си 

Г. иска да даде паричка на детето. 

       2.    Според текста детето: 

               А.  изпитва дядо си дали знае добре приказката 

               Б.  още не може да чете и иска да му разказват приказки 

               В.  обърква приказката, защото не я знае добре 

               Г. е разочаровано, че дядото обърква приказката. 



           3.От текста става ясно, че: 

                А. дядото не обича приказката за Червената шапчица 

                Б. за дядото вестникът е по-интересен от приказката 

                В. детето е доволно от обърканата приказка 

                Г. детето непрекъснато иска да му се разказват приказки. 

           4. Извадете от текста на приказката формите на изучените местоимения (лично, 

възвратно лично, притежателно, възвратно притежателно)  и определете вида и 

граматическите им признаци. 

           5. Извадете от текста на приказката глаголите и определете граматическите им признаци. 

           6. Извадете от текста на приказката изучените причастия и определете вида им. 

                                                      ЛИТЕРАТУРА 

1. Прочетете текста „Легенда за рома”, поместен на стр. 127 в учебника по литература . 

2. Разделете текста на епизоди и ги озаглавете. 

3. Направете преразказ на легендата от името на неутрален разказвач – работи се в 

сегашно време. 

    Изпращайте изпълнените задачи на имейли: tanja_tm@abv.bg  - Таня Иванова, за 

5. „а”, ”б”, „в” и „д” кл.  

mimka_r@yahoo.com – Мария Тодорова, за 5.”г” клас. 

Срок за изпращане: 05.04.2020 г. вкл. 
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