
                                 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ,,ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ – ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

Изходно ниво по български език и литература – III клас 

            Име:_________________________                                              Дата:__________       І група 

 

    

                                                                           Скъпо дете, 

                 Настоящата самостоятелна работа има за цел да провери знанията и уменията ти по          

         български език и литература в края на ІІІ клас.       

                 Упражненията трябва да се изпълнят в рамките на един учебен час. Чети внимателно  

         условията и обмисляй добре отговорите си.  

                 Успех!                                                                                                       г-жа Велчева                            

 

  1 упр. Диктовка:                                                                                                                    (8 т.)                 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. След всяко прилагателно име напиши подходящо съществително име. Определи рода и 

числото на полученото словосъчетание.                                                                                  ( 4 т.) 

кръгъл __________________________________  -  _____________________________________ 

високи __________________________________  -  _____________________________________ 

страхливо _______________________________  -  ______________________________________ 

приказна ________________________________  -  ______________________________________ 

 



       
3. Разпредели глаголите в таблицата според времето, в което са употребени.               (3 т.) 

 набра, ще дойда, мисля,  ще видят, крих, бързат, пях, съм, ще дам .             

                                                                                                           

Минало свършено време Сегашно време Бъдеще време 

   

   

   

 
4. Пред всяка дума от втория ред напиши числото, съответстващо на нейния синоним от 

първия ред.                                                                                                                                        (1 т.) 

1. цветен                 2. палав            3.  честен             4. скучен             5. точен 

 

     искрен                    досаден              пъстър                верен                   буен 

 

 

5. Образувай по две сродни думи на всяка от дадените. Запиши ги                                       (1 т.)                                                  

  

  стар - ____________________________________________________________________ 

  чист - ____________________________________________________________________ 

  път -   ____________________________________________________________________ 

  сън -   ____________________________________________________________________ 

  млад - ____________________________________________________________________ 

 

6.Добави пропуснатите местоимения.                                                                                       (1 т.) 

    Имам добър приятел. _________ винаги ми помага. 

     Розата ухае прекрасно. _________ е красиво цвете. 

 

7. Кое изречение е подбудително? Огради буквата пред верния отговор.                            (1 т.)                                  
    А) Кой е изобретил мобилния телефон? 

    Б) Човек се учи, докато е жив. 

    В) Добре помисли, преди да вземеш решение!                                                                                                          

Г)      Радвам се, че сме на едно и също мнение!                                                                                     

8. Преразкажи речта на героите.                                                                                                 (1 т.) 

  - Кога ще ми се обадиш? – попита Иво. 

  - Ще ти звънна веднага, щом пристигна на летището – отговори Пламен. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ по 

ред 

Критерии за оценяване Максимален 

бр. точки 

1 Диктовка на текст 

 Правопис на думи с ЙО/ЬО: Пейо, Йонко, Вальо 

 Правопис на думи с Я/Ю: края, денят, разхладят, няколко, 

бряг, ловят, сгъваемия, олюля, изкрещя, същия, непредпазливия. 

 Правопис на звучни съгласни: бряг, хлъзгав, рибка, миг. 

 Правопис на неударени гласни: пролетта, по-топъл, реката, 

децата, водата, ловят, сгъваемия, камък, течението. 

 Правопис на имена от ж.р. с двойно –т-: пролетта, смелостта 

 Правопис на представки: примамване, разхладят, наджапаха, 

сгъваемия, олюля, понесе, изкрещя, непредпазливия, похвалиха. 

  Правопис на степенувани прилагателни имена: по-топъл, най-

нетърпеливите. 

 Пунктуация на възклицателно изречение. 

8 

2 Правилно употребява същ имена и определя рода и числото им (по 1 т.) 4 

3 Правилно определя глаголните времена                (по 1 т.) 3 

4 Разпознава синоними 1 

5 Образува сродни думи 1 

6 Правилно употребява местоимения 1 

7 Разпознава видовете изречения по цел на изказване 1 

8 Преразказва пряка реч. 1 

Общ брой точки: 20 

 

Скала за оценяване:                                                                

Отличен – 20-17 т.                                                                            Брой точки:...................... 

   Мн. добър – 16-13 т. 

   Добър – 12- 9 т.                                                                                 Оценка:.................................. 

   Среден – 8- 5 т. 

                                                                                                              Проверил:.............................. 

Под 5 т. - Слаб 

                                                                                                              Родител:............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ,,ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ – ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

Изходно ниво по български език и литература – III клас 

            Име:_________________________                                              Дата:__________      ІІ група 

 

    

                                                                           Скъпо дете, 

                 Настоящата самостоятелна работа има за цел да провери знанията и уменията ти по          

         български език и литература в края на ІІІ клас.       

                 Упражненията трябва да се изпълнят в рамките на един учебен час. Чети внимателно  

         условията и обмисляй добре отговорите си.  

                 Успех!                                                                                                       г-жа Велчева                            

 

  1 упр. Диктовка:                                                                                                                    (8 т.)                 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. След всяко прилагателно име напиши подходящо съществително име. Определи рода и 

числото на полученото словосъчетание.                                                                                  ( 4 т.) 

правоъгълен _____________________________  -  _____________________________________ 

ниски   __________________________________  -  _____________________________________ 

смело         _______________________________  -  ______________________________________ 

чудна       ________________________________  -  ______________________________________ 

 



       
3. Разпредели глаголите в таблицата според времето, в което са употребени.               (3 т.) 

 събра, ще тръгне, спя,  ще водят, броих, мислят, сгрях, съм, ще пея .             

                                                                                                           

Минало свършено време Сегашно време Бъдеще време 

   

   

   

 
4. Пред всяка дума от втория ред напиши числото, съответстващо на нейния синоним от 

първия ред.                                                                                                                                        (1 т.) 

1. гъвкав                 2. труден            3.  весел             4. наивен             5. вкусен 

 

     мъчен                    доверчив              апетитен             еластичен           смешен 

 

 

5. Образувай по две сродни думи на всяка от дадените. Запиши ги                                       (1 т.)                                                  

  

  лов - ____________________________________________________________________ 

  мир - ____________________________________________________________________ 

  танц -   ____________________________________________________________________ 

  нощ -   ____________________________________________________________________ 

  стар - ____________________________________________________________________ 

 

6.Добави пропуснатите местоимения.                                                                                       (1 т.) 

    Имам добра приятелка. _________ винаги ми помага. 

     Зюмбюлът  ухае прекрасно. _________ е красиво цвете. 

 

7. Кое изречение е подбудително? Огради буквата пред верния отговор.                            (1 т.)                                  
    А) Не отлагай днешната работа за утре! 

    Б) Който се учи, добро ще сполучи. 

    В) колко храна поглъща синият кит?                                                                                                          

Г)      Каква неземна радост!                                                                                     

8. Преразкажи речта на героите.                                                                                                 (1 т.) 

  - Кога ще дойдеш у нас на гости? – попита Ива. 

  - Утре, веднага след часовете – отговори Пламена. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ по 

ред 

Критерии за оценяване Максимален 

бр. точки 

1 Диктовка на текст 

 Правопис на думи с ЙО/ЬО: Пейо, Йонко, Вальо 

 Правопис на думи с Я/Ю: края, денят, разхладят, няколко, 

бряг, ловят, сгъваемия, олюля, изкрещя, същия, непредпазливия. 

 Правопис на звучни съгласни: бряг, хлъзгав, рибка, миг. 

 Правопис на неударени гласни: пролетта, по-топъл, реката, 

децата, водата, ловят, сгъваемия, камък, течението. 

 Правопис на имена от ж.р. с двойно –т-: пролетта, смелостта 

 Правопис на представки: примамване, разхладят, наджапаха, 

сгъваемия, олюля, понесе, изкрещя, непредпазливия, похвалиха. 

  Правопис на степенувани прилагателни имена: по-топъл, най-

нетърпеливите. 

 Пунктуация на възклицателно изречение. 

8 

2 Правилно употребява същ имена и определя рода и числото им (по 1 т.) 4 

3 Правилно определя глаголните времена                (по 1 т.) 3 

4 Разпознава синоними 1 

5 Образува сродни думи 1 

6 Правилно употребява местоимения 1 

7 Разпознава видовете изречения по цел на изказване 1 

8 Преразказва пряка реч. 1 

Общ брой точки: 20 

 

Скала за оценяване:                                                                

Отличен – 20-17 т.                                                                            Брой точки:...................... 

   Мн. добър – 16-13 т. 

   Добър – 12- 9 т.                                                                                 Оценка:.................................. 

   Среден – 8- 5 т. 

                                                                                                              Проверил:.............................. 

Под 5 т. - Слаб 

                                                                                                              Родител:............................... 

 

 


