
 

ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, гр. Бургас, ул. „Антим І”, № 24 

 
ПРИМЕРНА ТЕМА  

 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИЕМ В V КЛАС 

 

Име, презиме и фамилия на ученика: ……………………………………..................................………….… 
 

Прочети внимателно текста. 

 

Опитомяването на гълъба е станало още в древността, за което свидетелстват много образи и описания 

за него, записани с египетски йероглифи отпреди 5 хиляди години. За египтяните гълъбът е бил свещена 

птица на любовта и плодородието. При древните римляни тази птица също е била на почит.  

Стара римска легенда разказва, че веднъж богът на войната Марс тръгнал на война и взел бойния си 

шлем. В него открил гнездо на гълъбица. Тя мътела яйцата си. Войнственият бог решил да не нарушава 

спокойствието на красивата птица и се отказал от бойния поход. Така гълъбицата станала причина да не се 

състои една война и била обявена за символ на мира. 

Още в далечното минало гълъбът бил използван за различни цели — като крилат пощальон, за храна, 

за декоративна украса, а също и за принасяне в жертва при религиозни обреди. В древна Гърция гълъбите 

също били обявени за свещени птици. Използвали ги като вестители за обявяване на победителите от 

олимпийските игри. В древните азиатски държави тежко наказание сполетявало този, който посегнел на 

живота им. 

Прародител на съвременния домашен гълъб е дивият скален гълъб. Той е постоянен обитател на 

непристъпните канари в нашите планини. Познати са и бездомно скитащите „диваци“ в градовете, които 

намират храната си в близост до човека. Те се смятат за междинна форма между дивия гълъб и 

съвременните домашни гълъби и са живата украса на големите градове. 

 

Като използваш текста, отговори на въпросите. 

 

1. Какво означава думата йероглиф? 

А) название на писмен знак 

Б) название на фантастично животно 

В) название на изчезнало растение 

Г) название на владетел 

 

2. Кога е бил опитомен гълъбът? 

А) преди 3 хиляди години 

Б) преди 5 хиляди години 

В) преди 7 хиляди години 

Г)  преди 8 хиляди години 

 

3. Какво е символизирал гълъбът според египтяните? 

А) силата и мъдростта 

Б) любовта и плодородието 

В) надеждата и спасението 

Г)  радост и веселие 

 

4. В какъв символ се е превърнала гълъбицата според стара римска легенда? Запиши отговора си.  

____________________________________________________________________________________________ 

 

5. В текста се разказва с какви цели е бил използван гълъбът в далечното минало. Посочи 2 от тях. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

6. В коя древна държава гълъбите са били използвани като вестители за обявяване на победителите 

от олимпийските игри? 

А) Гърция 

Б) Египет 

В) Рим 

Г)  Вавилон 



 

 

7. Защо дивият скален гълъб е наречен така? Посочи една причина. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Кой е първият глагол в оцветения абзац на текста? Запиши го.  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Препиши едно просто изречение от оцветения абзац на текста и подчертай подлога  

с                           , а сказуемото с                        . 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

10. От оцветения абзац на текста избери едно съществително име заедно с прилагателното, с което се 

съгласува по род и число. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

11. Превърни изречението В древна Гърция гълъбите били обявени за свещени птици във 

въпросително.  

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

        12.  С коя дума ще довършите изречението 

        Езоп е известен като автор на ____________ .? 

А)  приказки 

Б)   разкази  

В)  басни  

Г) стихотворения 

 

 

 

 

 

13. В кой ред думите са сродни? 

А) къща, покрив, стая   

Б)  къща, домакиня, кухня  

В) къща, къщичка, къщовница  

Г) дом, къща, сграда 

  

 

 

  

  14.  В кое изречение думата  листа  е подлог?  

  А)  Падащите  листа  оформиха  пъстър  и мек килим.  

  Б)  Направих  си  пано  от  пожълтелите листа.  

  В) Роса блести по листата на цветята. 

  Г) Децата събираха есенни листа в парка. 

  15. Кой е авторът на романа за деца „Ян Бибиян”?              

  А) Асен Разцветников     

  Б) Емилиян Станев   

  В) Елин Пелин 

  Г) Иван Вазов 

16. Напишете съчинение от  20-30  изречения  на тема:                                      
Когато порасна, мечтая да стана…………….. 

 

Пожелаваме Ви успех! 

 


