
Самостоятелна работа  

на……………………………………………………………………….., от 3- … клас, № … 

 

Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка. 
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Прочети внимателно текста. 
 

Двете кучета 

 

 Един човек отглеждал две кучета. Едното обучил за ловджийско, а другото дресирал 

като домашно. И така човекът излизал да ловува с ловджийското куче, а щом се приберял, 

заделял от улова за домашното. 

 Минали годините. 

 Веднъж ловджийското куче се ядосало на домашното.То изкрещяло: 

 –Аз ходя на лов в мраз и пек, понасям безброй несгоди и опасности! А ти само си 

седиш вкъщи и се облажваш от моя труд. 

 Тогава домашното куче отвърнало: 

 – Не съм виновен аз, а господарят ни. Тебе той научи да работиш, а мен – да 

мързелувам. 

 

 

 

 

 



 

 

Като използваш текста, отговори на въпросите. 

 
1. Стопанинът имал различен подход при възпитанието на двете кучета. Напиши два 

факта в подкрепа на това. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Как се изхранвало домашното куче? 

А) стопанинът специално му приготвял храна  

Б) само си търсело храна 

В) стопанинът му давал от улова 

 

3. Какво е значението на думата ОБЛАЖВАШ в текста? 

А) възползваш  

Б) ядеш мазна храна 

В) изпитваш удоволствие 

 

4. Ловджийското куче  веднъж се ядосало. Посочи поне три причини за това.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. С коя дума синоним можеш да замениш думата НЕСГОДИ? 

А) лишения 

Б) притеснения 

В) нещастия 

 

6. Кой според домашното куче е виновен за различното възпитание? 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Кое от предложените изречения е най-близко до поуката от текста? 

А) Ако толкова те болеше, колкото те мързеше, да си припаднал от болка. 

Б) Всеки сам решава дали да бъде работлив или мързелив. 

В) Не са виновни мързеливите деца, а родителите, които са ги възпитали така. 

 

Отговорите на въпроси №8, 9, 10, 11 потърси в оцветената част на текста.  

 

8. Как ще провериш правописа на думата ТРУД? Напиши дума за проверка. 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Какъв е текстът – басня, приказка или разказ? 

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Открий и запиши съчетание от прилагателно и съществително име в среден род, 

единствено число. 

________________________________________________________________________________ 

 

11. Подчертай възклицателното изречение. 

 

 



Диктовка  

Грозното патенце 

 по Ханс Кристиян Андерсен 

 

Есен е. Листата в гората пожълтяха. После изсъхнаха. Вятърът леко ги 

подхващаше. Завърташе ги във вихрен танц и пак ги захвърляше на земята. Въздухът 

изстина, а небето натежа от снега. Грозното патенце се усещаше ужасно. Докато една 

вечер във висините не се зададе ято красиви едри птици. 
 

№ Критерии за проверка на правописната и 

пунктуационна грамотност 

 

1.   Обособяване на изречение със знак за начало и край 8 съобщителни изречения 

2.  Разделно писане на думи без собствено ударение е, в, ги, и, а, от, се, не  

3.  Правопис на гласните в неударена сричка; Правопис на 

думи с неударена гласна в крайна затворена срички 

гората, пожълтяха, земята, въздухът, 

небето, натежа, усещаше, докато, 

висините; вятърът  

4.  Правопис на думи, съдържащи Ю, Я, Щ пожълтяха, вятърът, ято, подхващаше, 

усещаше 

5.  Правопис на думи с представки изсъхнаха, подхващаше, изстина 

6.  Удвояване на предлог във вихрен, във висините 

/Думи с повече от една правописна особеност са включени в повече от един критерий и съответната буква е в Bold/ 

 

№ на 

задачата 

Верен отговор – Двете кучета Брой 

точки 

1 едното обучил за ловджийско; другото дресирал като домашно 2 

2 В 1 

3 А 1 

4 ходи на лов в мраз и пек; понася безброй несгоди и опасности; 

домашното куче си седи вкъщи; домашното куче се облажва от труда 

на ловджийското 

3 

5 А 1 

6 стопанинът 1 

7 В 1 

8 труда, трудим се… 1 

9 басня 1 

10 домашното куче 1 

11 Аз ходя на лов в мраз и пек, понасям безброй несгоди и опасности! 1 

 
Бал  Точки Отличен  18-20т. 

Диктовка 6 Мн.добър 15-17 т. 

Тест 14 Добър  11-14т. 

Общ бал 20 Среден 8-11т. 

  


