
 

БЪЛГАРСИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – IV КЛАС  
 

 

1 зад. Диктовка 

            

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2 зад. Препишете три от глаголите в диктовката, които са в 1 лице, 

множествено число. 

_____________________________________________________________________

____________ 

 

3 зад. В кой ред има само глаголи?       

  

а) гонене, летеж, решаваш;   

б) скачаме, гоня, бягат;  

в) смятане, движение, мисля. 

 

4 зад. В кое лице, число и време е глаголът изпива?    

   

а) 3 лице, единствено число, минало свършено време;   

б) 2 лице, единствено число, минало свършено време;  

в) 3 лице, единствено число, сегашно време. 

 

5 зад. В кое изречение глаголът е в преносно значение?    

  

а) Петелът разбуди стопаните;  

б) Розата ухае приятно;  

в) Вятърът лудува из гората. 

 



6 зад. На кои глаголи трябва да се смени представката?   

   

а) укрива, изрисува, нахрани;    

б) излита, прочита, пристига;  

в) подзеленява, изтваря, угъва. 

 

7 зад. В кой ред има само форми на спомагателния глагол съм?  

   

а) сме, ще, ми;    

б) си, е, бяхме;   

в) бях, съм, още. 

  

8 зад. Глаголите в минало свършено и минало несвършено време:  

  

а) се различават в 1 лице, единствено число; 

б) се различават във 2 и 3 лице, единствено число; 

в) се различават в 1, 2 и 3 лице, множествено число. 

9 зад. С помощта на наставката (-увам) образувайте и напишете два глагола:

   

а) ___________________________-увам;  б) 

________________________________-увам. 

 

10 зад. Глаголите ___пържа, ___пиша, ___къпя, ___чистя са образувани:

   

а) с представка „о”;     б) с представка „у”. 

 

11 зад. Поставете изпуснатата начална буква „в” или „ф”:   

   

а) ___мъкна;   б) ___лизам;   в) ___карват; 

  г) ___зел. 

 

12 зад. Времето на глагола показва:       

  

а) мястото на действието;  

б) начина на извършване на действието; 

в) времето на извършване на действието. 

 

13 зад. От частицата „ще” и формите за сегашно време на глаголите се 

образува:  

а) бъдеще време;   

б) сегашно време;   

в) минало време. 

 



14 зад. Открийте неправилно записаните глаголи и ги поправете:  

  

 четат, гледът, бодат, бягът, коват, крадът, метът, лежат. 

 

15 зад. Запишете глаголите в 1 л., мн. ч., сег. вр.     

  

а) плета - _________________________;  б) мисля - 

______________________________. 

 

 

 

 

Диктовка 

 

Караман 

 

 

 Една вечер издоихме овцете и се приготвихме за сън. Изведнъж чухме 

тревожен лай. Излязохме и видяхме кучето Караман, а срещу него – вълк 

единак. Вълкът поприклекна и полетя. Караман също се хвърли към него, захапа 

го и го повали. Зачаткаха зъби, излитаха искри. Двамата смъртни врагове се 

претърколиха и отново се изправиха на задните си крака. Единакът събори 

кучето и заби зъби в плешката му. Караман зави от болка, изви глава и захапа 

вълка. Единакът изръмжа диво и побягна. Гледах и не вярвах на очите си. 

 

 

 

         Добри Жотев 

 


