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СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
                             20 НОЕМВРИ 2013 г. – І кръг 

 
 

ТЕСТ ЗА ТРЕТИ КЛАС 
 
 

Училище: ......................................................................... гр./с. ………………................  

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

 
 

Прочетете текста и отговорете на въпросите след него. 
 
 В древни времена в северните части на Китай живял млад фермер, 
който обичал конете. Един ден се случило нещо ужасно. Любимата му кобила 
избягала и навлязла в земите на друг народ. Младият мъж потънал в тъга. 
Приятелите и съседите му съчувствали за загубата. Само баща му се 
усмихвал: 
 – Наистина е тъжно да загубиш коня си – казвал той, – но знаем ли 
какво чудо може да произлезе от това нещастие? Трябва да почакаме и ще 
видим. 
 След няколко седмици скръбта на младия мъж се превърнала в радост, 
когато видял два коня да препускат в неговото пасище. Любимата му кобила 
се върнала и довела със себе си красив монголски жребец... 
 
1. Какво нещастие се случило на младия фермер? 
А) Навлязъл в земите на друг народ. 
Б) Любимата му кобила се изгубила. 
В) Любимата му кобила се върнала с красив жребец. 
 
2. Защо бащата се усмихвал?  
А) Смятал, че това, което се е случило, не е нещастие. 
Б) Не се интересувал от нещастието на сина си. 
В) Мислел, че това нещастие може да доведе до нещо добро. 
 
3. Коя пословица би могла да послужи за заглавие на текста? 
А) Всяко зло за добро. 
Б) Който зло мисли, зло намира. 
В) Каквото посееш, това ще пожънеш. 
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4. Какво качество притежават според вас съседите и приятелите на 
младия фермер? Обяснете защо. 
А) изтънченост 
Б) заинтересованост 
В) състрадателност 
             
             
              
 
5. Намерете в текста на приказката синоним /близкозначна дума/ на 
думата тъга и го запишете. Напишете поне още един неин синоним. 
 

              
 
6. Колко съществителни имена има в първото изречение на текста? 
А) 3 
Б) 4 
В) 5 
 
7. В кой ред всички съществителни имена са от мъжки род? 
А) кости, лостове, пръсти 
Б) мостове, нощи, колела 
В) внуци, плувци, летци 
 
8. Колко прилагателни имена има в изречението? Напишете ги в 
множествено число. 

Един голям кон с бяло петно на челото вървеше отпред, а на известно 
разстояние след него припкаше тънконого жребче. 
А) 3 
Б) 4 
В) 5 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. В изречението от задача 8. има: 
А) 2 глагола в единствено число 
Б) 3 глагола в единствено число 
В) 2 глагола в множествено число 
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10. Допълнете изреченията с най-подходящия от глаголите. 
А) Тих ветрец ............................. над лозята. (зафуча, се развихри, повя) 

Б) Изведнъж ............................  проливен дъжд. (заръмя, рукна, зароси) 

В) Мокрото птиче ........................ с тъничък гласец. (заскимтя, запя, записука) 
 
11. На кой ред всички думи са написани вярно?  
А) дъвка, кръкче, лодка 
Б) обувка, платноходка, бележка 
В) човка, усмивка, разхотка 
 
12. На кой ред има правописна грешка?  
А) скъперник, чехъл, кълбо 
Б) пясък, глухарче, мухъл 
В) стъкло, кужухар, сънлив 
 
13. На кой ред липсват по две букви О във всяка дума? 
А) п . рт . кал, к . к . вица, к . лел . 
Б) к . тл . н, м . т . р,  п . л . вина 
В) к . к . шка, к . п . вач, д . кт . р 
 
14. Поправете правописните грешки и отстранете повторенията в текста. 
Напишете редактирания текст. 

В блиските лозя се жалтееха големи гроздови зарна. Зат тях се 
простираше голяма нива с ръш. Не се виждаха големи облъци по небето – 
тук-там само тънки бели линий. Никаде не се мяркаше човек. Почуствах се 
съмотен и изгубен. 
              

              

              

              

              

              

              

              

               


