
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 5 КЛАС  

1. Свържете всяка от частите на речта в лявата колона с редицата от думи в дясната 

колона, които й съответстват 

глаголи                                                             дървета, къщи, вода 

съществителни                                               ние, те, вие, аз 

прилагателни                                                  умея, мога, пея 

числителни                                                       пъргав, весел, нов 

местоимения                                                    три, пети, единайсет 

 

2. Попълнете таблицата като разпределите в съответните колони думите:  

съм, български, комикс, празник, червен, три, ти, разказвам, един, гатанка, ябълка, аз, 

говорене, смешен, него, котка, закуска, седя, две, славен, ние, национален, ям, трети, 

колело, горещ, мишка, сменя, яйце, то, март, ясен, градски, пъстър, слушам, ден, нов 

 

 

Съществителни 
имена 

Прилагателни 
имена 

Числителни 
имена 

Местоимения Глаголи 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

3. Напишете колкото можете повече съществителни имена и глаголи с корените  

-ход- (-хожд-), -вид- (-вижд-), -бяг- (-бег-). 

Съществителни имена ……………………………………………………………………………………………………… 

Глаголи ................................................................................................................................... 

 

 

 



БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 5 КЛ  

 

1. Прочетете легендата за св. Георги и я преразкажете!  

Легендата за св. Георги, който убива змей е широко известна в целия християнски 

свят. Според нея на връщане от воински поход той видял една плачеща девойка край 

езеро в близост до град на езичници. От нея разбрал, че жителите на града почитали 

като бог един огромен змей, който живеел в езерото, затова всяка година му обричали 

като жертва по девойка, а тази година дошъл редът и на самата царска дъщеря. 

Напразно светецът воин се опитвал да убеди нейния баща да се откаже от своя бог и 

кървавите жертвоприношения в чест на чудовището, а да приеме християнската вяра, 

която изисква най-вече смирена доброта и милостивост. Накрая царят приел да се 

покръсти заедно с целия си народ само ако младият воин докаже силата на своя Бог и 

победи змея. Георги приседнал край езерото и като склонил глава в скутите на красивата 

девойка, задрямал.  

Изведнъж водите на езерото се разбушували и от тях се показал огромният змей, 

който се устремил към обречената му жертва. Девойката заплакала, една сълза капнала 

върху лицето на момъка и го разбудила; като скочил на нозе, той грабнал оръжието си, 

изрекъл молитва към своя Бог и се насочил към змея – с един удар посякъл зловонната 

му глава. От туловището му излезли цели всички погълнати по-рано девойки, които се 

радвали на свободата и се прегръщали със своите плачещи родители.  

Царят удържал на думата си и приел християнството заедно с целия си народ, а 

свети Георги се прибрал в своя роден край, където вече били чули за славния му подвиг.  

 

 

 


