
Име:……………………………………………………………III клас 

/Изходно ниво – Български език/ 

1 зад. Диктовка 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2 зад.   Кое заглавие е най-подходящо за текста от диктовката?                     

а) Мравката в беда         б) Мравка и гълъб             в) Ловецът на гълъби 

 

3 зад. Коя дума е синоним на смел?  

а) страхлив                           б) смелост                   в) храбър 

 

4 зад. На кой ред всички думи са сродни? 

          а) работлив, трудолюбив, старателен 

б) полет, летя, летец 

в) красив, умен, добър 

 

5 зад. В кой ред съществителното име хубост е членувано правилно? 

 а) хубоста                          б) хубостта                  в) хубав 

 

6 зад. Прочети изречението и подчертай прилагателното име в него. 

             По тясното мостче вървят две козлета. 

 

5 т. 

1 т. 

1 т. 

1 т. 

1 т. 

1 т. 



7 зад. Запиши прилагателните имена в женски род. 

 странен - ………………                 бедна - …………….. 

 

8 зад.   Добави личните местоимения и определи лицето и числото 

       на глаголите. 

             ___пея  -  _________                    ___пишем - _________   

                

9 зад. От изброените глаголи подчертай само тези, които са в сегашно 

време. 

      ще пея,  скочих,  рисувам,  ще уча,  измих,  чета,  си,  бях,  ще е 

 

10 зад. Прочети изреченията и свържи. 

 

 Ох, ударих си ръката!                                                 Ура, ще ходим на кино! 

 Не вдигай шум!                                                            Налей ми вода! 

 

 

11 зад. Редактирай! 

Играеме на морския бряг.                                  Пролета дойде. 

Светът  е толкова красиф!                                  Батко силно се расмя. 

 

 

              Скала за оценка:                                                                                                                                

    18 –  20 т. (6)                                       Максимален брой точки:   20                                                                                 

    13 –  17 т. (5)                                    

      8 –  12 т. (4)                                       Брой точки за верни отговори: 

      5 –    7 т. (3)   
    под  5 т. (2)                                         Оценка:                                                  Родител:                                                                                                    

 

  

 
 

2 т. 

подбудително 
изречение 

възклицателно 
изречение 

2 т. 

2 т. 

2 т. 

2 т. 



Една ожадняла мравка припълзяла до един извор, но била подхваната от 

течението и започнала да се дави. Гълъб я съгледал, вдигнал едно клонче и 

го пуснал в извора. Мравката се покачила на него и се спасила. По-късно 

един ловец на птици заложил примка и дошъл да хване гълъба. Мравката, 

като видяла това, ухапала ловеца за крака. А той от болка изпуснал 

примката и дал възможност на гълъба да избяга. 


