
Самостоятелна работа 1 

 

Задача 1. Подреди думите в изречение. Напиши го красиво. 

                 нарисувах, пъстри, аз, цветя, бели, и, пеперуди 

              ………………………………………………………………………………………………… 

              ………………………………………………………………………………………………… 

Задача 2. Покажете срещу всяка дума начините на пренасяне на нов ред: 

                 кокиче - ………………………………………………………………………………….. 

                 лов - ……………………………………………………………………………………… 

                 дълго - …………………………………………………………………………………… 

Задача 3. Зачеркни грешната буква. Направи проверка. 

                 морко в/ф -…………………..                         ст у/о ден -………………………….. 

                 приле п/б -…………………...  жа б/п ка -………………………….. 

                 стро г/к - …………………….                     д ъ/а рво - ………………………….. 

Задача 4. Напиши “йо” или “ьо” в думите: Вал….., …..ана, бул…..н, ра…..н 

Задача 5. Определи броя на буквите и звуковете в думите: 

             свещ -….б., ….зв.       ясен - ….б., ….зв.        полюс -….б., ….зв.       фризьор -….б,….зв. 

Задача 6. На кой ред всички думи започват с беззвучен съгласен? 

              а) маска, орел, славей            б) птица, рисува, игла       в) топъл, фуния, котка 

Задача 7. Думата “скачам” означава :      а) предмет           б) признак              в) действие 

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Самостоятелна работа 2 

 

 

 

Задача 1. Подреди думите в изречение. Напиши го красиво. 

                      тича, пътечка, малка, по, тясната, сърничка 

              ………………………………………………………………………………………………… 

              ………………………………………………………………………………………………… 

Задача 2. Покажете срещу всяка дума начините на пренасяне на нов ред: 

                 зелена - ………………………………………………………………………………….. 

                 нов - ……………………………………………………………………………………… 

                 вагон - …………………………………………………………………………………… 

Задача 3. Зачеркни грешната буква. Направи проверка. 

                 карто в/ф -…………………..                            п у/о ляна -………………………….. 

                 кора п/б -…………………...   моли в/ф че -………………………….. 

                 вла г/к - …………………….                      зв ъ/а нец - ………………………….. 

Задача 4. Напиши “йо” или “ьо” в думите:     Пет…..,   …..га,   режис…..р,   ма…..р 

Задача 5. Определи броя на буквите и звуковете в думите: 

             къща -….б., ….зв.      съюз - ….б., ….зв.       поляна -….б., ….зв.     шофьор -….б,….зв. 

Задача 6. На кой ред всички думи започват със звучен съгласен? 

              а) дълъг, вятър, филия            б) бонбон, звън, гора       в) агне, кос, робот 

Задача 7. Думата “весел” означава :   а) предмет          б) признак             в) действие 



 
 

 

 

 

Самостоятелна работа 3 

 

1. Прочетете внимателно текста. Поправете грешките, пребройте ги и отбележете верния   

     отговор: 

           Николаи и Борислаф играят на пуляната. С тях е шаро. Изведнъж Шаро залая. Пред него  

       на калбо стуеше Ежко бежко. 

 В текста има:      а) шест грешки          б) пет грешки       в) седем грешки         г) десет грешки 

2. На кой ред думите назовават само собствени имена? 

    а)  родина, животно, Поля                       в) София, планина, град 

    б)  Сливен, Ясен, България                      г)  Иван, човек, растение 

3. Моделът                                ?    е на изречението: 
  

     а) Какво направи Шаро изведнъж?                в) Моля те, Шаро, не лай! 

     б) Изведнъж Шаро залая.                                Г) Шаро, защо лаеш? 

4. На кой ред всички думи започват  със звучен съгласен? 

      а) захар, жаловит, фуния            б) акула, вълк, добър       в) браво, злато, врата 

5. Коя дума е неправилно написана? 

   А) боксьор      б) Йоана         в) актйор 

6. Покажете срещу всяка дума начините на пренасяне на нов ред: 

    малина - ……………………………………………………………….. 

    мъж - ………………………………………………………………….. 

    народ - ………………………………………………………………… 

7. Думата “красив” означава  :       а) предмет              б) признак                  в) действие 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Самостоятелна работа 4 

 

 

1. Прочетете внимателно текста. Поправете грешките, пребройте ги и отбележете верния   

     отговор: 

           Иордан и Здрафко четът на прикаска. Интересни са Кума лиса и баба Меца.  

     Изведнъж    званецът стресна дицата.  

        В текста има:     а) шест грешки       б) осем грешки     в) седем грешки       г) десет грешки 

2. На кой ред думите назовават само собствени имена? 

    а)  Павел, Пловдив, Япония                       в) Галя, книга, поле 

    б)  цвете, автобус, Вит                                г)  жена, елха, Ежко Бежко 

3. Моделът           !    е на изречението: 
   

     а) Колко е топло навън!                            в) Моля те, Митко, не пей! 

     б) Изведнъж някой запя.                           г) Нина, защо викаш? 

4. На кой ред всички думи започват  с беззвучен съгласен? 

      а) събира, звън, юрган           б) книга, право, шарка      в) дете, риба, кожа 

5. Коя дума е неправилно написана? 



   а) Петйо      б) монтьор        в) майор 

6. Покажете срещу всяка дума начините на пренасяне на нов ред: 

    дъб - ……………………………………………………………….. 

    песен - ………………………………………………………………….. 

    къпина - ………………………………………………………………… 

7. Думата “рисувам” означава  :      а) предмет              б) признак                  в) действие                                          


