ПЪРВО ЧАСТНО ПРОГИМНАЗИАЛНО УЧИЛИЩЕ
гр.Бургас ул.”Антим І” №24 тел.842773

ПРИМЕРНА ТЕМА - Български език и литература
5 клас
Прочетете текста и отговорете на въпросите след него:
Лисицата нямаше защо да обикаля целия храсталак. Тя скоро намери проход, първо се наведе и
после ловко пропълзя под храстите. Една от най-ниските вейки одраска нейната кожа, но тя не обърна
внимание на това. Най-важното беше да стигне своя обяд. Влезе пак в заешките следи. Краката на
зайчето Скокльо се подгъваха. Той направи последен скок встрани и на косъм от острите зъби на
лисицата най-после успя да се измъкне от нея.
1.Кое е вярно според текста?
А)Лисицата обиколи целия храсталак.
Б)Лисицата обърна внимание на драскотината.
В)Лисицата не успя да хване зайчето.
Г)Зайчето Скокльо безгрижно подскачаше между храстите
2.Какъв е текстът според ситуацията на общуване?
А)разговорен
Б)научен
В)научнопопулярен
Г)художествен
3.Какво означава думата проход в текста?
А) красива долина
Б)място, откъдето може да се премине
В)много гъст храсталак
Г)планинска пътека
4.Какво означава изразът “да стигне своя обяд” според текста?
А)да стигне скоро в бърлогата си
Б)да отиде в горската гостилница
В)да хване зайчето
Г)да отиде на гости на Скокльо
5.В кой ред думите са сродни?
А)разговор, разписка, различие
Б)мъка, жал, печал
В)писмо, писалка, писалище
Г)писател, читател, говорител
6.Какви са подчертаните думи в изречението?
Доброто се забравя, а злото – никога.
А)сродни
Б)синоними
В)омоними
Г)антоними
7.Колко глагола има в изречението?
На разсъмване се чуваха бодрите пропявания на петлите, които, изправени върху стоборите,
радостно приканваха хората да се събудят , да станат и да се захванат с работата си.
Запишете отговора с думи.

8.На кой ред всички думи са написани правилно?
А)бухал, охлюв, кустенурка
Б)истина, изток, история
В)възстание, възспирам, възглед
Г)врапче, агне, козле
9.В кое изречение думата листа е подлог?
А)Роса блести по листата на цветята.
Б)Падащите листа оформиха мек килим.
В)Направих пано от пожълтели листа.
Г)Пожълтели листа събрахме за часа по труд и техника.
10.На кой ред са написани само сложни думи?
А)години, русокос, правопис
Б)тъмносин, бледожълт, бежов
В)водопад, воденица, наводнение
Г)водомер, пътеводител, бързовар
11.Попълнете таблицата с думите от изречението:
Навън вятърът бързо въртеше снега, блъскаше го в прозорците и свистеше в четирите ъгъла на
голямата каменна сграда.
Съществително Прилагателно Числително Глагол
име
име
име

Наречие

Предлог

12.Какво изразно средство съдържа изречението?
Листенцата на брезичката са като сърчица.
А)сравнение
Б)епитет
В)олицетворение
Г)контраст
13.Поставете на празните места подходящите епитети:
Падна чудна лятна нощ, ...
А)студена и неприятна
Б)мразовита и страшна
В)слънчева и приятна
Г)прохладна и свежа
14.Поправете сбърканите заглавия на приказки:
Котаракът и лебедите
Спящата Снежанка
Красавицата с чизми
Дивите джуджета
15.Кое е любимото ви стихотворение? Напишете поне една част от него!
16.Направете подробен преразказ на приказката “Червената шапчица”!

Съюз

