
 

 

 

Работен лист по български език и литература 4 клас 
 

 

 

Име, фамилия ________________________________________    дата ________ 

 

 

 

1. Повествование, описание или разсъждение е всеки един от текстовете? Определете и 

запишете. 

 

            След малко Том срещна малкия парий Хъкълбери Фин. Всички майки от цяла душа 

мразеха Хъкълбери и се бояха от него, защото беше ленив, пакостник, невъзпитан и мръсен и 

защото децата им страшно много се възхищаваха от него. Хък винаги беше облечен с износени 

мъжки дрехи, от които вечно се развяваха парцали. Шапката му беше нещо като развалина с 

широка, раздрана, увиснала надолу периферия, палтото му, когато носеше такова, се спущаше 

до петите, а коланът му падаше ниско под талията. Гащите му се поддържаха само от една 

презрамка; дъното им висеше, а раздраните му крачоли, когато не бяха навити нагоре, се 

влачеха из калта. 

 

 Текстът е ______________________________________                                                    

 

Мечето седна под дървото, сложи глава между двете си лапи и започна да мисли:  

"Преди всичко - каза си то - това бръмчене значи нещо. Не може да има бръмчене само току-

тъй - бръм... бръм... - без да значи нещо. Щом има бръмчене - значи някой бръмчи. А 

единствената причина да издаваш такъв звук, доколкото знам, е защото си пчела." 

После мисли още дълго и си каза: 

 "А единствената причина да си пчела - доколкото знам - е да правиш мед!" 

То се изправи развълнувано. 

- А единствената причина да се прави мед е, за да мога аз да го ям! 

 

Текстът е _____________________________________                                                       

 

Костенурката намери две охлювчета и ги изяде, после връхлетя на една гъба, току-що 

подала своята бяла шапчица над земята. Гъбата й хареса и тя се приготви да я изяде, но в тая 

минута край нея светнаха две зеленикави очи и се чуха ситни и тихи стъпки. Повлекана се скри 

в коритото, откъдето видя дебелата опашка на лисицата. 

 

 Текстът е ___________________________________ 

 

 

2. На кой ред обръщението трябва да се отдели с две запетаи? Поставете всички 

пропуснати запетаи.                                                                                                                          

                                                                                                                       

  а/ - Дечица ставайте от сън! 

             б/ - Окъде идваш дядо в този късен час? 

             в/ - Можеш ли да прескочиш реката Лъвчо? 

 

 

3. В дадените изречения има пропуснати препинателни знаци. Добавете ги и препишете 

правилно изреченията.                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                               

 



Пипи тикна картичката под муцуната на коня и му каза 

прочети това и кажи какво мислиш 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Прочетете текста.  

 

         Антарктида е контитент, който е разположен в най-южната част на планетата. Тя заема 

една десета от повърхността на на Земята и е покрита с лед, който достига дебелина 1500 

метра, та дори повече. Южният полюс е точно в средата на Антарктида. Антарктида е най-

студеният континент, а също и най-сухият и най-ветровитият.                                                    

 

Озаглавете текста: ___________________________________________________________ 

Запишете темата: ____________________________________________________________ 

Напишете опорните думи:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Колко правописни грешки ще поправите?                                                                             

                                                                       

Най малкият брат се сетил за валшебната котийка. Загрял я тои на печката и веднага се- 

явил жребецът с перлената грива. 

 а/ четири 

 б/ три 

 в/ пет 

 

 

6.  В следващите два текста има повторение. Кой от тях ще редактирате, за да се избегне  

то?                                                                                                                                                         

 а/ Две деца вървели, хванати за ръце. Децата вървели бързо, за да не закъснеят за 

училище. 

 б/ Царският син вървял, вървял, много реки и планини преминал. 

 

Напишете редактирания текст. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Превърнете пряката реч в непряка.         

                                                                                                                                                                                                                                                                              
      - Моля те… опитоми ме! – каза лисицата. 

      - На драго сърце – отговори малкият принц, - но нямам много време. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

  8. Четене на текста „ Крали Марко си намира крилат кон“   от Читанката – стр. 31                               


