
 

Работен лист по български език и литература – 4 клас 

 

 

  Име ……………………………………………      Дата…………………… 

 

 

1. Думите се образуват от: 

    а) звукове;                 б) думи;                 в) изречения. 

 

2. Изреченията се състоят от: 

            а) звукове;                 б) думи;                 в) изречения. 

 

3. Къде думите са подредени по азбучен ред: 

    а) мир, сняг, ухо, филия;      

    б) бор, върба, акация, топола;        

    в) гарван, лястовица, щъркел, чапла. 

 

4. Изречения, свързани по смисъл образуват: 

    а) откъс;                    б) текст;                 в) песен. 

 

5. Части на думата са: 

    а) тире, наставка;       б) ударение, тире;       в) корен, представка. 

 

6. Къде думите имат общ корен? 

    а) сняг, снежинка, Снежко, заснежена;                     

    б) сняг, студ, лед, виелица;                   

    в) снежен, нежен, снажен. 

 

7. Думи с общ корен наричаме: 

    а) сродни;                 б) синоними;          в) имена. 

 

8. Синонимите са: 

    а) многосрични думи;                  

    б) думи, означаващи предмети;           

    в) близки по значение думи. 

 

9. В кой ред думите НЕ са сродни? 

    а) вода, воден, подводница, наводнение;                  

    б) вода, езеро, море, океан;          

    в) море, Поморие, задморски, Черноморец. 

 

10. Къде има само синоними?  

    а) красива, Красимира, красота;                  

    б) красива, прекрасна, хубава;           

    в) влак, автобус, камион, колело. 

 

11. При редактиране чрез съкращаване излишните думи се: 

а) заменят;               б) отстраняват;       в) добавят. 

 

12. Определете изречението по цел на изказване.  

                Бабо, защо ти са толкова големи зъбите 

а) съобщително изречение;      б) въпросително изречение;        

в) подбудително изречение;     г) възклицателно изречение. 

 

13. Възклицателно изречение е: 

        а) Пойните птички отлитат на юг.      

        б) Кой е Левски? 

        в) Купи хляб и кашкавал от магазина! 

        г) Ох, убодох се на пергела! 

 

14. Знакът, с който отбелязваме прекъсване на мисълта или 

недоизказаност е: 

      а) многоточие;            б) тире;               в) запетая. 

 

15. Препинателните знаци за край на изречението са: 

      а)  .  ?  !  …            б)  :  ,  -               в)  ?  №  = 

 

16. Постави липсващите препинателни знаци в текста. 

Мъглите се вдигнаха от скута на планината__ Где ли ще се 

скрият__ Есенно слънце огря горската поляна__ Ах_ колко 

красота имало тук__ Мамо_ тате_ елате да видите__  

 

17. Прочетете текста „ Дом на приятелството“ от Едуард 

Успеенски от Читанката -  стр. 60 

 
 

                            



 


