
САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – БЕЛ  – ІV КЛАС 
(Числително име) 

 

Име: _______________________________________________________________________  

 

1 зад. Прочетете и напишете:          

  5ел - ________________________  100л - ________________________ 

            5ър - ________________________  100ян - ________________________ 

 

2 зад. Колко са числителните бройни имена в текста?     

  

 На един мъж починала жената и от нея му останали две момиченца. Той се оженил за 

друга и тя му завела едно момченце. Втората жена мразела много неговите две дъщери и не 

можела да ги търпи. 

                   а) 3;  б) 4;  в) 5. 

  

3 зад. Открийте числителните имена. Подчертайте ги. 

                                                    Рибен буквар 

             В хиляда осемстотин двадесет и четвърта година доктор Петър Берон съставя първия 

български буквар. Той е издаван шест пъти. Известен е под името Рибен буквар, защото на 

корицата му е нарисувана риба. Първите двадесет и шест страници са за обучението по четене. 

Азбуката от четиридесет и две букви е написана по три начина: първият начин е по азбучен ред, 

вторият – с разместени букви, а третият – с отделени гласни и съгласни. Книжката е от сто 

четиридесет и осем страници и се чете с увлечение повече от четиридесет години от децата и 

техните родители. 

 

4 зад. Открийте четири грешки в членуването на числителните имена и ги поправете: 

  

 стоте  шесте  десете двата  петтото девете 

 

5 зад. В кое изречение има грешка при членуването на числителното име?  

 а) Първият понякога става последен; 

 б) Третия брат е най-умен; 

 в) На втория ден той се събудил здрав. 

 

6 зад. Прочети текста, подчертай числителните имена. На кои от тях можеш да определиш 

рода? Запиши ги  и им определи рода. 

 

                                               Всичко, което имам вкъщи е едно куче, четири котки, шест    

                                               зайчета, два дългоопашати папагала, три канарчета,един 

                                             зелен папагал, една костенурка, аквариум със златна рибка, 

                                             бяла мишка в клетка и един глупав стар хамстер!  

 

        

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7 зад. Попълни изреченията, като използваш подходящото числително име. 

 

  –––––––––– пъти мери, –––––––––– път режи. 

Всяко чудо за –––––––– дни.  

–––––––   дини под една мишница не се носят. 

––––––––    пръчка лесно се чупи, но сноп пръчки – трудно 

 


