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Учебното помагало „Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по бъл-
гарски език за 3. клас“ съдържа 32 теми от Учебната програма по БЕЛ за 3. клас, 
одобрена със Заповед № РД 09-1093/ 25.01.2017 година на министъра на образова-
нието и науката. Темите са структурирани съгласно разделите в програмата: Звуков 
състав на думата, Речниково значение на думата, Строеж на думата, Части на 
речта, Изречение.

Задачите и текстовете са съобразени с възрастовите особености на третоклас-
ниците и осигуряват необходимата приемственост с изученото учебно съдържание 
във втори клас.

Разработени са четири варианта за проверка на компетенциите на учениците. Две 
от проверките – № 2 и № 3, са текущи и проверяват нивото на подготовка по темите 
„Звуков състав. Строеж на думата“ и „Части на речта“. Проверка № 1 се извършва 
в началото на учебната година и има за цел да се проверят знанията и уменията 
на учениците при постъпване в трети клас. Проверка № 4 е предвидена за края на 
учебната година и цели снемане на изходното ниво на езиковите компетентности на 
третокласниците съгласно регламента на учебната програма.

Учебното помагало съдържа редове за писане по всяка тема.
В таблица към съдържанието е въведен ключ за верните отговори на задачите 

за самопроверка по всяка тема.
Включените дейности и упражненията подпомагат подготовката на учениците 

за устно и писмено общуване на книжовен български език.
Помагалото „Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 

за 3. клас“ може да се използва по време на учебните часове от задължителната 
подготовка, в избираемите учебни часове, за затвърдяване на знанията и уменията 
в часовете от целодневната организация, при самоподготовката на ученика вкъщи.

Предназначено е за ученици, учители и студенти по специалността „Начална 
училищна педагогика“.

Пожелаваме приятна и ползотворна работа с помагалото!
Авторите
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№ 
по 
ред

СЪДЪРЖАНИЕ

Тема

Ключ за 
отговори-
те на за-
дачите с 

избираем 
отговор 
по теми

Стра-
ни-
ца

1. Строеж на българския език. Начален преговор – текст, изрече-
ние, дума, звук б 6

2. Звукове и букви в 12
3. Гласните в неударена сричка а 15
4. Гласните - а, -ъ в крайна неударена сричка б 18
5. Звучните съгласни в края на думата б 21

6. Звучни съгласни в средата на думата 
пред беззвучен съгласен б 24

7. Беззвучните съгласни с и т пред звучни съгласни в началото и 
в средата на думата а 27

8. Думи с група съгласни б 30
9. Звукове и букви. Обобщение в 33
10. Думите при общуване. Пряко и преносно значение на думите б 36
11. Синонимите в речта а 39
12. Строеж на думата. Корен на думата. Сродни думи б 42
13. Представка в 45
14. Правопис на представките в думите б 48
15. Съществително име, прилагателно име, глагол. Преговор б 51
16. Лично местоимение в 54
17. Форми на личните местоимения в 57
18. Правописни особености на личните местоимения аз, той б 60

19. Използване на учтивата форма на личното местоимение за 2 л., 
мн. ч. в съответствие с комуникативната ситуация в 63



20. Глагол. Преговор б 66

21. Правилна употреба на лични местоимения и формите на лични-
те местоимения за определяне лицето на глаголите в 69

22. Лице и число на глагола в 72

23. Думата съм като спомагателен глагол б 75

24. Съществително име. Употреба и правопис а 78

25. Прилагателно име. Преговор в 81

26. Степенуване на прилагателните имена в 84

27. Правопис на степенувани прилагателни имена и на прилагател-
ни имена с двойно -нн- а 87

28. Видове изречения. Съобщително и въпросително изречение б 90

29. Възклицателно изречение в 93

30. Подбудително изречение а 96

31. Изреченията в речта. Обобщение в 99

32. Богатството на българския език. Годишен преговор в 102

Самостоятелни работи и приложения към тях
1. Самостоятелна работа № 1. Входно ниво 108

Приложение към самостоятелна работа № 1 110

2. Самостоятелна работа № 2. Звуков състав и строеж на думата 111

Приложение към самостоятелна работа № 2 113

3. Самостоятелна работа № 3. Части на речта 114

Приложение към самостоятелна работа № 3 116

4. Самостоятелна работа № 4. Изходно ниво 117

Приложение към самостоятелна работа № 4 119



Лиже сол като вол, 
да е вол – не е вол, 
има миша опашка.

Що е то? 

Попълнете таблицата с думите от текста.2.

Хубаво си, отечество мое! Не ще се никога нагледам на божествената хубост 
на твоята природа... Малко ли пъти съм се катерил по твоите гигантски планини 
и съм се чудил и дивил на твоите гори и поля, и райски картини!... Бъди благо-
словено, отечество мое!  Иван Вазов 

СТРОЕЖ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР – ТЕКСТ, ИЗРЕЧЕНИЕ, ДУМА, ЗВУК

Текстът се състои от изречения, свързани по смисъл. 
Изречението се състои от думи, свързани по смисъл. 
Думата се състои от звукове.

Прочетете текста. Броят на изреченията в текста е        . Броят на думите 
в пър  во то изречение е          . Подчертайте словосъчетанията от прилагателно 
и съ щест ви тел  но име. Препишете текста. 

р___ ___ а

Думи с начален гласен Думи с начален 
звучен съгласен

Думи с начален 
беззвучен съгласен

1.

!
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Надеждата
крепи

човека

Подредете изреченията в текст. В квадратчетата номерирайте изреченията 
според последователността им в текста. Напишете верния текст.

Живял на з__ мята могъ__ персийски шах. Той бил мла__, лов__к и краси__. Земите 
му били необятни. Б__гатствата му били безчетни. Огромният му дв__рец  г__мжал от 
гости. Дни и но__и траели __гощенията.

Из „Хиляда и една нощ“

Кои народни мъдрости ще прочетете, като свържете думите от геометричните 
фигури? Напишете ги.

Попълнете пропуснатите букви. Препишете вярно текста. 

3.

4.

5.

Мравките събираха и пренасяха зърна от нивите.       После се спусна към го ле мия 
горски мравуняк.      Зайко мина край кошерите на пчелите, които също съ бираха 
мед от есенните цветя. 

Два

остри

камъка

не

мелят

брашно

Сговорна повдига

дружина

планина
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За да прочетете гатанките, подредете думите в тях. Отгатнете ги. Запишете ги 
вярно. 

6.

Попълнете таблицата с думи от текста, които са: съществителни имена, при-
лагателни имена, глаголи. 

7.

Зад планината, която се синееше, живееше голям скален орел. Неговото 
грамадно гнездо се намираше на висока и стръмна скала. Всяка сутрин орелът 
се издигаше към небето и описваше плавни и широки кръгове.

По Емилиян Станев

на с три очи мигащи стърчи кръстопът

над сивхълм орел виси

съсзелени опашчици червенибонбончета

Що е то?

съществителни имена прилагателни имена глаголи
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Свържете знаците с изреченията. Препишете ги вярно. 8.

Кои са липсващите букви на гласните и съгласните звукове? Открийте ги. 
Напишете думите. Направете проверка на правописа. 

9.

Лятото бързо отмина

Появи се дъга Защо кукурига

Кой шумоли в трънака

Книгата е много интересна

Къде си търси храна катеричката

Зелени ли са листата на брезата

л ъ в а л е ж и
е г в и д е г

ж т м р р д
л е о о р а и

б н
у о
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Свържете всяка дума с дума за проверка. Подредете ги по азбучен ред. Съста-
вете съобщително и въпросително изречение с две от думите.

10.

Попълнете думите в таблицата.11.

Зачертайте буква, така че да се образува нова дума. Определете род и число на 
новите съществителни имена.

12.

Юлия, Яна, Адриана, Асен, Катерина, Антон, Оля, Борис, Иво, Петър

таралежче
бе__че
блу__ка
парахо__че
пра__че

прага
таралежи
параходи
блуза
бебе

Думи, които могат да се пренaсят Думи, които не могат да се пренасят

каска

блузи

коси

клон

плитки

роднина

пролет полет – м. р., ед. ч.
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Открийте грешките в думите. Препишете ги правилно. С някои от тях съста-
вете изречения.

13.

Колко са съществителните имена в изречението? Оградете верния 
отговор.

Ловецът Здравко дири Лисана по нейните дири.

четъ, метът, пишат, летят, грешим, работиме, чертаеме, рисуваме

?

а) пет б) четири в) три

отговор.

Градовалежът траял кратко, но оставил улиците покрити с килим от благо-
уханни бонбони.

Учениците намерили достатъчно, за да си напълнят чантите. Старците си 
били направили хубави вързопчета, които носят на главите си. 

Знаменит ден било. Джани Родари

Едно лакомо куче носело парче месо. Минавало 
с него по едно мостче над реката. Загледало се във 
водата. Там видяло друго куче. И то носело месо в 
устата си. Лакомото куче се хвърлило във водата. 
Поискало да отнеме неговото месо. Но беда! Във 
водата нямало нито куче, нито месо.

Загубило и своето месо. Народна приказка

А. Знаменитият валеж

Б. Лакомото куче

Текстове за диктовка или препис:14.
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1.

2.

 

Както и да се изговарят и чуват, представките винаги се пишат по един и същи 
начин. 
(изход, разказва, безкраен, подстригване, надпис, предпазва, отговор, сборник) 

 
 От дадените глаголи и с помощта на представките образувайте и запишете нови 

думи. С две от новите думи съставете и запишете изречения.
 

   казвам 
  

  ритам 
  
  мета 

  играя 
  
  чистя 
 

 

  Образувайте сродни думи на глагола бия с някои от представките: за-, по-, из-, 
раз-, пред-, про-, от-, в-, до-. С някои от думите съставете и запишете изречения. 

 Покажете с кои представки са образувани подчертаните думи. Обърнете вни-
мание на правописа им.

по- 

раз- 

из- 

3.

ПРАВОПИС НА ПРЕДСТАВКИТЕ В ДУМИТЕ

48



 Образец: беззъба уста – без+зъба 

 беззащитно животно  –
 раззеленена гора        –

 беззвучен съгласен     –

 беззвездна нощ          –

  поддържам чисто      –

 наддавам пари         –

  оттеглям мнение     –
 оттам минавам         –
 оттук се вижда        –

 Редактирайте текста, като поправите грешките при представките. Препишете 
в тетрадките си вярно думите с представки.

Някои птици потсказали имената си не с потвикване, а 
със своите действия. Така например кълвачът получил име-
то си зътова, че кълве с клюн по дърветата, дърволазката – 
защото лази по дърветата. … А на брегобегача дали името 
брегобегач, защото така бързо бяга по брега, като че гони 
някого. Не трябва да прупускаме и търсиопашката. Тя щом 
кацне някъде, първата ѝ работа е да си истърси опашката, 
като че ли кой знае какви боклуци има по нея…

Йордан Радичков 

 С помощта на представките раз-, до-, за-, на-, от-, пре-, из-, при- съставете и 
напишете сродни думи на дадените глаголи. 

 
 
 
                                                              гледам                                                                 бера    
 

 

4.

5.
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6. Teкcтове за диктовка или препис:

A. … Едри капки дъжд закапаха рядко и тупаха като куршуми в земята.
Светкавицата пак излъкатуши по гърба на Балкана и тозчас подир нея гръмотеви-
цата с гороломна сила заскача и затрещя на небето. Силен дъжд рукна, блъскан от 
бясна виелица. Мълниите браздяха облаци и тъмнини и синият им бледен светлик 
придаваше фантастичен образ на дърветата и планината. Тия мигновени вълшебни 
картини, сменявани с дълбок мрак, приличаха на феерия*, чудна и страховита…

Иван Вазов 
* феерия – приказно, невероятно красиво зрелище. Феерия от цветове и звуци. 

 

Б. Един ден под дървото спря каруца. Селянинът разпрегна конете, тури им сено, 
а сам той легна да си поспи. Минаваха други селяни, видяха хубавата сянка под 
дървото и решиха и те да си починат от пътя. Насядаха и почнаха да си разказват 
истории, а дървото слушаше и му бе много приятно, че не е само. То стоеше и гле-
даше да разстила добре сянката си, да не би хората да кажат, че сянката не е хубава, 
и да си отидат.                                                         

Из „За да имаш приятели“, Йордан Радичков 
 

В. Двете момчета послушали баща си. Впрегнали воловете. Отишли в 
гората. Насекли дърва. Натоварили добре колата. Тръгнали си. Не щеш ли, насред 
пътя им се строшила колата. Спрели се момчетата и почнали да викат неволята. 

По Ран Босилек 
 
 

На кой ред откривате грешка ? Оградете верния отговор. 
 
      а) разказ, изгледа, сграда      
 
   б) известие, расходка, надпис  
 
          в) изпит, разписание, подписка

50
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1.

 

Съществително име – дума, която назовава лице или предмет.
  Въпрос: Какво е това?
Прилагателно име – дума, която назовава признак на предмет.
  Въпроси: Какъв? Каква? Какво? Какви?
Глагол – дума, която назовава действията на лицата и предметите.
  Въпрос: Какво прави?

 
 Разпределете думите в таблицата. Под всяка колонка запишете въпроса, с който 

си послужихте. 
 боядисвам, ренде, свежо, поливам, кося, трамвай, килим, слънчеви, дебела 

 

 Запишете съществителните имена от изречението в две групи.
 С кучето ми Джамбо плувахме в река Осъм.

1 гр. – същ. собствени имена – 

2 гр. – същ. нарицат. имена –

 Свържете думите от колоните в словосъчетания. Запишете изречения с някои 
от тях.

     

  свежа                                конче                               сочна            

  мокър                               чорап                              пъргаво                  

  буйно                                торта                               розов 

 Съществително име  Прилагателно име  Глагол

2.

3.

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ, ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ, ГЛАГОЛ. 
ПРЕГОВОР 
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 Определете рода и числото на прилагателните имена заедно със съществител-
ните, които поясняват.
Заваля сняг. От сивото небе се посипаха дребни снежинки. Те покриха земята 

с бяла рохкава покривка.
Елин Пелин 

 Поправете грешките на третокласника. Препишете правилно текста. 

А. Тази дивна родна земя е тракия. Балканът я пази от мразовитите ветрове. Река 
марица е нейната слава. Град пловдив е нейната гордост.                                                                           

Атанас Душков

Б. Непийте студена вода. Неубивайте падналите птичета. Знаетели кога 
долитат прелетните птици? А знаетели кога отлитат те? 

 На подчертаните глаголи запишете близкозначни. Определете ги по число.
Из „Патиланско царство“

Моята дружина малки патиланци към града замина. От сред път без време ги 
върнаха всички. А чичо Захари във колата празна баба натовари. Към село потегли. 
Подкарах след него сивото магаре. Дръннаха в колата  котли и тигани... 

Ран Босилек

4.

5.

6.
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 Запишете глаголите. Определете ги по число. 

 Текстове за диктовка или препис:
А. Моя българска земя

Моя българска родна земя! Толкова години те гледам и обхождам от Беласица до 
Дунав, от Странджа до Ком. Заставам на Мусала, веят ме пролетните вихри на Вих- 
рен, слушам веселите овчарски кавали по родопските поляни, люлеят ме зелените 
люлки на Тракия и Добруджа. И все не мога да се нагледам на твоята неповторима 
красота.                                                                                                 Евтим Евтимов

Б. Из „Патиланско царство“
Подкарах козела. А той се зарадва повече от мене. Като луд подскача. Брадата 

си клати и току закача козли и козлета кат стари познати. А горе на баира слънцето 
ни свари. Пуснахме козите. Почнаха игрите. Сбрах си дружина от млади козари.
Тичахме, играхме.         Ран Босилек        

 

Колко грешки има в текста? Оградете верния отговор.           
Аз и митко копаеме около младите дръвчета.
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