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КОНКУРС „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“ 

29.02.2016 г. – Първи етап 

ТЕСТ ЗА ВТОРИ  КЛАС 

Име, презиме, фамилия: …………………………………………………………………………………….………….……… 

Училище: ………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Прочети текста и отговори на задачите. 

 

В  гората  

 

В тишината на гората  

бърз поток се пени.  

Хлад полъхва от листата,  

от води студени.  

Колко много в тишината  

дремят тъмни тайни.  

Слушай как шепти гората  

приказки омайни. 

                                    Емануил Попдимитров 

 

1 зад. Съществителните  имена  в множествено число в това стихотворение  са: 

а) 3;   

б) 4;       

в) 5. 

 

2 зад. Колко са думите в произведението, в които откриваш разлика между 

изговор и правопис на звучния съгласен? 

а) 2;        

б) 3;       

в) 4. 

 

3 зад. С кои близки по значение думи можеш да замениш прилагателното име 

омайни? 

__________________________________________ 

 

4 зад. Коя дума представя образно движението на потока? 

__________________________________________ 

 

5 зад. Напиши съществителното име от произведението, което е близко по 

значение с думите мир, спокойствие?  

_____________________________________________ 

 

Определи граматическите признаци на тази дума.  

_____________________________________________ 
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6 зад. Напиши по два представителя на растителния и животинския свят, които се 

срещат в гората. 

 

растения - ________________________ 

животни - ________________________ 

 

7 зад. 

а) С кое словосъчетание от съществително и прилагателно име в произведението 

ще довършиш изречението: 

 

В гората хлад полъхва от листата и от …………  …………… . 

 

б) Според теб, сладки или солени са водите на потока в гората? Напиши.  

 

__________________________________________________________________________ 

 

8 зад. Допълни изречението: 

Неживата и живата природа са ____________________ . 

 

а) взаимно свързани;        

б) вредящи една на друга;    

в) не зависят една от друга. 

 

9 зад. На неофициалните празници се изпълняват старинни обичаи. Посочи кои са 

свързани с пожелания за: 

 

 здраве, дълголетие, плодородие - _______________________________________ 

 прогонване на болести и злини -  _______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 зад. Всяко семейство има свои празници. В твоето семейство това са: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 


