
Български език за IV-ти клас 
 

 

1. Кое изречение има нужда от редактиране? 

 

А) На поляната бяха нацъфтели пъстроцветни, шарени цветя.  

Б) Залата беше украсена с безброй разноцветни балони. 

В) По улиците имаше много празнично облечени хора. 

 

2. Кое изречение е възклицателно? 

 

А) Колко деца участват в турнира по футбол? 

Б) Колко много деца са се събрали в парка!  

В) Той не знае колко деца ще участват в турнира. 

 

3. В кое изречение има грешка при членуването? 

 

А) Вятърът счупи клона на старата липа през нощта. 

Б) Клона падна на тротоара и ни пречи да минаваме.  

В) Синът на дядо Петър вдигна клона и го отнесе някъде.   

 

4. Кое изречение е сложно по състав? 

 

А) Вчера с Ники отидохме в парка и карахме колелета. 

Б) Утре ще пеем на училищното тържество с Петя и Роси. 

В) Тони е най-добър в класа по математика и по музика. 

 

5. В кое изречение има грешка при поставянето на запетаята? 

 

А) Мама хареса филма, който гледахме заедно вчера. 

Б) Аз харесвам книгата, но не харесах филма. 

В) Татко каза че, той също много е харесал филма.  

 

6. На кой ред всички думи имат наставки? 

 

А) разговор, преговор, говорител 

Б) ученик, учител, учебник  

В) тел, писател, подпис 

 

7. На кой ред има само сложни думи? 

 

А) петгодишна, годишнина, петица 

Б) сино-зелен, синева, зеленчук 

В) ледоход, сладолед, риболов  

 

 

8. В кое изречение думата розово е употребена с преносното си значение? 

 

А) Тя беше облечена със синя пола и розово поло. 

Б) Той обещаваше на децата си розово бъдеще.  

В) В букета от бели цветя имаше само едно розово. 

 



9. В кое изречение думите са антоними? 

 

А) Докато не изпиташ злото, не познаваш доброто.  

Б) Голям залък лапни, голяма дума не казвай. 

В) Здраве, живот и хубаво време не омръзват. 

 

10. На кой ред думите са синоними? 

 

А) висок, нисък, разпространен 

Б) тъмночервен, бледолилав, оранжев 

В) интересна, забавна, увлекателна  

 

11. В кое изречение има олицетворение? 

 

А) Петър свири на цигулка от петгодишен. 

Б) Вятърът свири цяла нощ в комините.  

В) Леля свири в оркестъра на операта. 

 

12. Кое от произведенията НЕ е народно творчество? 

 

А) афоризъм 

Б) пословица 

В) поговорка 

 

 

 

 

 

 

 

 


