
Български  език  и литература – IV клас 

1. Подчертайте глаголите и оградете представките, с които са образувани. 

Клоните на старите дървета се огънаха. 

Вятърът разпиля листата. 

Млекарят подкваси млякото. 

Майката окъпа бебето. 

Защо се умълча? 

Опишете красотата на есента! 

Синоптиците предсказаха топло и слънчево време. 

Децата почистиха игрището от камъни.  

Младежите изкопаха дупка и засадиха в нея малко борче. 

 

2. Открийте правописните грешки в следните изречения и ги поправете: 

Тогава истървах една лъжа и моят нос зъпочна да разте. 

Пинокио се опита да избяга от стаята, но не му се одаде. Неговият нос беше пураснал толкова, 

че не можеше да мине през вратичката. 

Той се спря изведнъж исплашен и одстъпи четири крачки назат. 

И затува пуисках да го убуча в танца и в съответните скокове на обръчи и бъчви, покрити с 

ветник. 

Въсхитете му се и после го преценете. 

Ще исскочим през устата на акулата и ще се хвърлим в мурето да плуваме. 

След като си пуплака, той истри учите си и приготви малко легло от слама, на което нъстани 

стария 

Джепето. 

Пинокио не само бе оспял да потдържа почти охолно болнавия си баща, но бе скътал настрана 

четиридесет петачета. 

3.Препишете числителните имена, които се съдържат в пословиците. 

Който излъже веднъж , и сто пъти да каже истината, не му вярват.- 

Една лястовица пролет не прави.- 

Двама се карат, третият печели.- 

Който знае книга, той има четири очи.- 

Петима Петко не чакат.- 

Седем пъти мери, един път режи.- 

4. Допълнете думите за свързване на простите изречения. 

Купувам торта, ________ синът ми има рожден ден. 

Щастието е там, ________ са близките хора. 



Аз  нося рокли, _____ сестра ми предпочита панталони. 

Искам да знаете,_____ намерих часовника. 

Отидох на срещата, _____ вече беше късно. 

5.Свържете простите изречения в сложни и ги препишете. 

Заключих вратата.Тръгнах на училище. 

 

Написах си домашните. Излизам да играя. 

 

Сложих плавниците.Скочих в  морето. 

6. Изберете правилния глагол и го напишете на празното място. 

Врабчето лакомо___________ /кълвеше,клъвна/  зрънца. 

Вчера чичо ми __________ / подари,подаряваше/ топка. 

Вие _______/купихте, купувахте / ли продукти за тортата? 

Цяла сутрин_____ / решавах,реших / текстови задачи. 

7. Попълни пропуснатите глаголи: 

Сегашно време          Минало време      Бъдеще време 

решавам                   ____________     ____________ 

___________               мислих                   ____________ 

___________             ____________        ще ходя  

пиша                          ____________        _____________ 

____________           бях                          ______________ 

 

 

 


