
ВАЖНО!!! 

УЧЕНИЦИ, 

БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ! 

СТОЙТЕ СИ ВКЪЩИ! 

МИЙТЕ СИ РЪЦЕТЕ РЕДОВНО! 

24.03.20г.  

РАБОТЕН ЛИСТ  

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

VII КЛАС - Части на речта. Части на изречението. Звукови промени в думите 

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 10. включително. 

     Водата е химично съединение, което при стайна температура представлява прозрачна 

течност без мирис и цвят. Тя покрива около 71 % от повърхността на планетата Земя и е 

съсредоточена главно в океаните и в другите големи водни басейни – 97 % е солена морска 

вода. Сладката вода е около 2,5 % от цялата вода в хидросферата. Основната част от 

достъпната сладка вода е съсредоточена  в реки, езера, язовири или под почвата. 

     Твърдото агрегатно състояние на водата се нарича лед, а газообразното – водни пари. 

Поради естествения воден кръговрат водата от водните от водните басейни се изпарява, а 

след това се връща на Земята под формата на валежи. 

     Водата има жизненоважна роля за човека. В човешкото тяло има над 70 – 75 % вода. Тя 

разтваря хранителните вещества  и извежда отпадните продукти, осигурява обмяната на 

веществата и е среда, в която протичат всички биохимични процеси. 

     Годната вода за пиене се нарича питейна вода. Човек трябва да консумира 2 литра вода 

дневно. 

     Водата играе важна роля в световната икономика. Удобството, което предоставя, я 

прави среда за транспорт. Използва се в земеделието, а също и за производство на 

електричество. 

     В последните десетилетия поради всеобщото замърсяване на нашата планета нарастват 

призивите за опазване на чистотата на водата. Въпреки подобряването и улесняването на 

достъпа до чиста питейна вода, някои учени предполагат, че до 2025 година повече от 

половината население на света ще бъде предразположено  към заболявания поради 

недостига на вода – положение, наречено водна криза. 

     За да продължи животът на планетата Земя, човечеството трябва да опази източниците 

на вода. 

Из Уикипедия  

1. Какъв е видът на текста? Защо? 

 

Текстът е …………………………., защото 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2. Кое заглавие е най – подходящо? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. Кое НЕ е подтема на този текст? 

а) Признаци на водата и местоположението й 



б) Агрегатни състояния на водата 

в) Значение на водата за човека 

г) Водата на всеки континент 

4. Кои са агрегатните състояния на водата?  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5. На кой ред е записана дума, която НЕ е термин? 

а) хидросфера 

б) замърсяване 

в) планета 

г) валежи      

6. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? 

а) Сладката вода е около 2,5 % от всичката вода на Земята. 

б) Човек трябва да пие 2 литра вода дневно. 

в) Човешкото тяло съдържа 80-85 % вода. 

г) След изпарения от водните басейни водата се връща на Земята като валежи. 

7. Кое твърдение НЕ присъства в текста? 

а) На всеки човек му са необходими 2 литра вода дневно. 

б) Водата се използва за добив на електричество. 

в) Водата е среда за транспорт. 

г) Доказано е, че вода има и на много други планети.  

8. Кой е най – тревожният факт, свързан с бъдещето на водата на нашата планета? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9. Как можем да опазим водата на Земята? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

10. Как са свързани смислово 1. и 2. изречение? 

а) чрез синоним 

б) чрез лично местоимение 

в) чрез глаголна форма 

г) чрез наречие  

11. На кой ред има правописни грешки? Поправете ги. 

а) хубостта, вестта 

б) връзка, гърмеж 

в) подковавам, разпервам 

г) безвучен, иземвам 

12. На кой ред НЯМА правописна грешка. Грешните ги поправете. 

а) шяпка, жябка 

б) рядки, лятен 

в) хлябче, изпяли 

г) четели, блесна 



13. На мястото на точките напишете Я или Е. 

гр…шно                 см…шен                 р…зки 

жел…зен                Нед…лко                зов…щи 

обл…кох                бр…гове                 кр…снах 

14. Напишете сродни думи (по една на ред) на: 

голям – …………………….. 

вяра – ………………………. 

сняг – ………………………. 

вятър – ……………………... 

мляко – …………………….. 

14. Подчертайте местоименията в изреченията. Напишете ги и срещу всяко посочете 

вида му. 

         Който обича природата, той ще разбере онази всеотдайност, с която 

еколозите се борят за нея.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

15. На кой ред има местоимение, употребено с НЕПРАВИЛНА форма? 

а) На кого да съобщя за концерта? 

б) На кой са тези обувки? 

в) Вече разбрах кого да подкрепям на мача. 

г) Ничий глас не разпознах. 

16. Кое е подходящото местоимение? 

На ………………… не пожелавай неуспех. 

а) никого     б) никой     в) никому     г) никои 

17. На кой ред има форма на минало страдателно причастие? 

а) паднал    б) прелестен   в) пробуден    г) стенещ 

18. На кой ред ИМА правописна грешка? (зад. 19,20, 21) 

а) недочетен     б) неразбит    в) не дочувам    г) не стоял 

19. а) казъл    б) пекъл    в) станал    г) ритнал 

20. а) камъни    б) ремъци    в) облаци    г) замаци 

21. На кой ред има ВЯРНО записано деепричастие? 

а) не довиждайки    б) не можейки    в) невярвайки    г) незнаейки   

22. Напишете глаголното време на съответния ред. 

ходил съм – …………………………………………………………….. 

бях ходил – ……………………………………………………………... 

щях да ходя – …………………………………………………………... 

ходех – ………………………………………………………………….. 

ходих – ………………………………………………………………….. 

23. Направете синтактичен анализ на изречението. 

Изсечените гори ни отмъщават и водата непрестанно намалява. 

 

24. Напишете едно сложно съчинено изречение, като употребите еднородни 

подлози. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


