
КЛЮЧ – ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

 
1. В 
2. Б 
3. Качества                                 Примери 

високомерно, надменно,       … реши да си сложи голяма 
самовлюбено                           златна корона; важно  
                                                  застана; златно съм и аз; 
                                                  ставаше все по-голямо и 
                                                  по-златно; То се надуваше, 
                                                  че е златно 
 
егоистично, равнодушно,       Златното глухарче се 
неотзивчиво                             направи, че не чува… 

4. Името Глухарче подхожда на цветето, защото то не е отзивчиво и остава глухо 
за молбата на мравката./не откликва на молбата/прави се, че не чува молбата 
 
Приемат се и сходни формулировки. 

     5. Възклицателно изречение: 
Всичко хубаво е златно! 
И добре си дошла!  
Довиждане, Мравке! 
Довиждане, Незабравке!  
Но се случи нещо невероятно…стана леко и южнякът го издуха! 
Няма да те оставя самичка!  
Как да не искам!  
Стеблото му само остана до моето рамо – една клечица суха… 
Подбудително изречение: 
При мене ела! 
Виж! 

6. тънки, дребните, сини, голяма, златна, тихата 
 

7. Прости изречения – две 
Сложни изречения – три 

8. повя, разбраха, погледна, сложи, застана, защо 
9. зрънце – слънце, макар че – Глухарче, вече – далече, ела – дошла, потока – 

дълбока, Мравка – Незабравка, 
другарче – глухарче, издуха – суха, само – рамо, трудя – събудя, застана – 
поляна, намине – име, приятно – златно, златно – невероятно 
 
Приемат се и други рими. 

10. Вечерта дойде една мравка. 
                  

11. А 
12. невероятна, необикновена, фантастична, удивителна, дивна, красива, прекрасна 

 
Приемат се и други синоними. 

13. морски, майчин, стъклен 
14. В 
15. Б и В 
16. Черният кон Вранчо беше най-хубавият сред всички коне, които се продаваха 



на пазара. Скоро там/около него/на пазара /или съкращаване на думата/ се 
събра тълпа от желаещи да го купят, но никой нямаше пари за такъв прекрасен 
жребец/кон. Ала неочаквано се приближи беден селянин и веднага се зае да 
брои на продавача триста жълтици. Стопанинът прибра златните 
монети/парите и с мъка се сбогува с животното, което обичаше. 

 

               

 


