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КОНКУРС „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“
29.02.2016 г. – Първи етап
ТЕСТ ЗА ТРЕТИ КЛАС
Име, презиме, фамилия: …………………………………………………………………………………….………….………
Училище: ………………………………………………………………………………………………………………………….……
Прочети текста и отговори на въпросите към него.
Велико Търново
Боже мой, каква хубост има в това Търново!
Разлазило се по склоновете, закатерило се по върховете, накацало над пропасти,
плъзнало се до вълните на Янтра, която се вие игриво като блестяща змия!
Хиляди къщи с разноцветни форми и цветове са се натрупали гъсто една до друга,
притиснали се като плахо стадо овци. Нощем, когато засветят безчислените прозорци
като огнени очи, целият град заприличва на полилей с хиляди запалени светила.
Иван Вазов
1 зад. Запишете какви чувства предизвиква у читателя този откъс. Обяснете коя е
причината, породила тези чувства.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2 зад. Попълнете съществителните имена, които са свързани със сравненията от
текста:
______________________________________ - вие се игриво като блестяща змия;
______________________________________ - притихнали се като плахо стадо овци;
______________________________________ - светят в тъмнината като огнени очи;
______________________________________ - заприличва на полилей.
3 зад. От първото изречение извадете съществителните имена и определете
граматическите им категории.
А) Съществителни имена
_______________________________________
_______________________________________
Б) Членувайте съществителното нарицателно име от женски род.
_______________________________________
В) Напишете два синонима на съществителното име хубост.
____________________________________________________________________________

4 зад. Извадете от текста три глагола, образувани с помощта на представки и
определете лицето и числото им.
__________________________________
__________________________________ __________________________________
5 зад. А) От последното изречение извадете сродните думи и посочете какви части
на речта са те.
_______________________________________
_______________________________________
Б) Образувайте сложна дума с корена на откритите сродни думи и думата, която ще
откриете в картинния ребус.
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_______________________
6 зад. Търново е една от последните български столици. Запишете през коя година
градът пада под османско иго и коя велика историческа личност води съпротивата
на българите срещу османските поробители.
_______________________________________________________________________________________________________________
7 зад. Попълнете в хронологическа последователност българските столици:
София, Преслав, Охрид, Плиска, Търново
1.

2.

3.

4.

5.

8 зад. Кое историческо събитие довежда до избирането на град Търново за столица
на Второ българско царство?
А) въстанието на Асен и Петър;
Б) победата на Калоян над латинците;
В) създаването на българската държава.
9 зад. Припомнете си, вдъхновени от Вазовия разказ, хубостите на други реки и
планини от неповторимата българска природа. Посочете три реки и три планини,
които пленяват с красотата си.
А) реки - ____________________________________________________________________________________________________
Б) планини - _______________________________________________________________________________________________
10 зад. Най-голямото богатство на нашата родина е природата. Трябва да я
пазим, защото тя е живот.
Планините и водите са среда на живот на много ценни растителни и
животински видове, затова трябва да ги съхраним. Запишете по три неща, които НЕ
трябва да правим, за да опазим:
 планините:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 водите:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

