Упражения за четене с разбиране
3. – 4. клас

Материалът включва шест текста, подходящи за ученици от 3. и 4. клас, от различни тематични
области. Към всеки текст има зададени въпроси, които целят проверка на разбирането на съдържанието. Въпросите са от няколко типа: въпроси с отговор да/не; въпроси с изброени отговори, от
които да се избере верният; въпроси с директно извличане на информация от текста; въпроси за
формулиране на извод; отворени въпроси за обобщаване и предаване на информация от текста.
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1. Крали Марко

ТЕКСТ 1
Крали Марко е много популярен герой от българския фолклор. За него
има много легенди, народни песни и приказки. Той е бил действителна
историческа личност и е живял през 14. век. Крали Марко е кралски
син, син на крал Вълкашин, и има двама братя – Андрей и Димитър.
След смъртта на баща си Крали Марко става владетел на Прилепското
царство в Македония. Крали Марко е убит в битка между християни и
турци и е провъзгласен за народен герой не само в българския фолклор,
но и на други балкански народи. Има много легенди, свързани с името на
Крали Марко, с неговото детство и младост и с подвизите му в борбата
срещу турците. Той е описван като герой с пословична сила, храброст,
достойнство, гордост, застъпник на българския народ и християнските
ценности.
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ТЕСТ 1
1. Вярно ли е, че Крали Марко е бил действителна личност?
A) Да

Б) Не

2. Вярно ли е, че Крали Марко произлиза от бедно семейство?
A) Да

Б) Не

3. През кой век е живял Крали Марко?

4. Как са се казвали братята на Крали Марко?

5. Избройте два вида народни произведения, в които се среща името на Крали Марко.

6. Избройте три черти на Крали Марко, с които се споменава в народното творчество.

7. Защо Крали Марко е провъзгласен за герой?

2. Робин Худ

ТЕКСТ 2
Според някои старинни хроники Робин Худ е бил действителна личност
и е живял през 12. век, когато в Англия царувал крал Ричард Лъвското
сърце. По това време страната била покрита с прекрасни гъсти гори, богати на дивеч. Норманите, които я завзели, забранили ловуването в тях.
Робин Худ сформирал дружина и се противопоставил на потисниците.
Робин Худ, както го изобразявали легендите и баладите, бил весел, с
остър език, находчив беден селянин. Народът го надарил с най-хубавите
качества: смелост, добро сърце, щедрост. Той е описван като „благороден
разбойник“. Богатството, отнето от омразните богаташи, той раздавал на
бедните и винаги бил готов да се притече на помощ на онеправданите.
Робин Худ не е забравен и досега. За него има много английски фолклорни балади, легенди, написани са книги и има създадени анимационни
и игрални филми.
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ТЕСТ 2
1. Вярно ли е, че Робин Худ е бил реална личност?
A) Да

Б) Не

2. Вярно ли е, че Робин Худ произлиза от бедно семейство?
A) Да

Б) Не

3. В коя държава е живял Робин Худ?

4. Кой крал е управлявал по времето на Робин Худ?

5. Избройте два вида произведения, в които присъства Робин Худ.

6. Избройте три черти на Робин Худ, с които е изобразяван в творчеството.

7. Защо Робин Худ е провъзгласен за герой?

3. Дунавската равнина

ТЕКСТ 3

Дунавската равнина е най-северната природна област в България. Заселена е от древни времена, затова естествената природа е силно променена. Плодородните равни земи се обработват, изградени са пътища,
много градове и села. Отглеждат се пшеница, слънчоглед, зеленчуци,
лози, както и различни домашни животни. В Дунавската равнина е разположена и Добруджа, известна като житницата на България. Добиват
се и полезни изкопаеми като гипс, каолин, варовик, каменна сол. Тук е
единствената в България атомна електроцентрала, до Козлодуй. За да не
замърсяват въздуха, почвите и водите, фабриките трябва да са снабдени
с пречиствателни съоръжения.
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ТЕСТ 3
1. Вярно ли е, че Дунавската равнина е в Северна България?
A) Да

Б) Не

2. Вярно ли е, че Дунавската равнина е известна с плодородието си?
A) Да

Б) Не

3. Каква електроцентрала е разположена до Козлодуй?
A) водноелектроцентрала

В) атомна електроцентрала

Б) топлоелектроцентрала

Г) вятърна електроцентрала

4. Защо природата се е изменила от миналото до сега?

5. Избройте две селскостопански култури, които се отглеждат в Дунавската равнина.

6. Избройте два вида полезни изкопаеми, които се добиват в Дунавската равнина.

7. Какви мерки се вземат, за да се избегне замърсяването на природата в Дунавската равнина?

8. С какво е известна Добруджа?

4. Старопланинската област

ТЕКСТ 4
Старопланинската област включва Предбалкана и Стара планина. Стара планина е най-дългата планина в България и пресича страната от
запад до изток. В тази област има много природни богатства – гори,
реки, водопади, езера, проходи. От Стара планина извират реките Лом,
Тунджа, Янтра и др. В проходите и речните долини има изградени пътища, които пресичат планината и свързват Южна и Северна България.
Поради трудната достъпност в планинската област природата е добре
съхранена. През Възраждането в българските селища в подножието на
планината процъфтяват много занаяти като килимарство, грънчарство,
дърворезба, кожухарство, звънчарство и много други. Важно е да се полагат грижи за околната среда, най-вече да се опазват вековните гори от
изсичане и горски пожари. В парковете и резерватите се срещат редки
растения и животни. Добре развит е планинският туризъм през цялата
година.
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ТЕСТ 4
1. Вярно ли е, че Стара планина разделя България на източна и западна част?
A) Да

Б) Не

2. Вярно ли е, че Старопланинската област е известна с плодородието си?
A) Да

Б) Не

3. Коя от изброените реки извира от Стара планина?
A) Янтра

Б) Дунав

В) Искър

Г) Марица

4. Защо природата се е запазила от миналото до сега?

5. Избройте поне две природни забележителности, характерни за Старопланинската област.

6. Избройте поне два занаята от Възраждането, които са се развивали в селищата на Старопланинската област.

7. Какъв екологичен проблем има с вековните гори в Старопланинската област?

8. Защо са необходими резерватите в Стара планина?

5. Храненето

ТЕКСТ 5

Храненето е основен жизнен процес в организмите. Растенията с корените си поемат вода и соли от почвата. По специални каналчета тези
съставки преминават по стъблото и стигат до зелените листа. Там се
преобразуват в хранителни вещества под въздействието на енергията,
получена от слънчевите лъчи, като използват въглероден диоксид от въздуха с помощта на зелено багрило, наречено хлорофил. По този начин
растенията поемат въглеродния диоксид от въздуха и отделят кислород.
Въздухът на Земята се обогатява с кислород от растенията, а кислородът е жизненоважен за всички организми на Земята. При този процес се
образуват основните хранителни вещества – белтъчини, мазнини и въглехидрати. Хранителните вещества се разнасят по каналчета до всички
части на растението.
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ТЕСТ 5
1. Вярно ли е, че хранителните вещества при растенията се образуват в листата?
A) Да

Б) Не

2. Вярно ли е, че при храненето на растенията се използва червено багрило от листата?
A) Да

Б) Не

3. Кое от изброените не се използва от растенията при хранене?
A) вода

В) хлорофил

Б) соли

Г) въглища

4. Какви съставки приемат растенията от почвата?

5. Как съставките от почвата стигат до листата?

6. Посочете поне два основни типа хранителни вещества.

7. Какво значение има слънцето за живота на растенията?

8. Защо растенията са важни за другите организми на Земята?

6. Дишането

ТЕКСТ 6
В зависимост от средата, в която живеят, животните имат различни
приспособления за приемане на кислород. Някои морски животни, например медузите, дишат с цялата повърхност на тялото си. Рибите дишат
с хриле. Те поемат вода през устата, а тя отива в хрилете и там от водата се извлича кислородът. След това по кръвоносни съдове кислородът
се разнася по цялото тяло на рибата. Въглеродният диоксид и водата,
които се освобождават при разграждането на хранителните вещества, се
отделят във водата през хрилете. Водните бозайници (видри, моржове,
тюлени, делфини, китове и др.) първоначално са живели на сушата, а
след това са преминали към живот във водата, но са запазили и добре
развити бели дробове, затова периодично излизат на повърхността на
водата, за да напълнят белите си дробове с кислород.
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ТЕСТ 6
1. Вярно ли е, че рибите не се нуждаят от кислород?
A) Да

Б) Не

2. Вярно ли е, че делфините имат бели дробове?
A) Да

Б) Не

3. С какво дишат рибите?
A) криле

Б) хриле

В) трахеи

Г) бели дробове

4. Как дишат медузите?

5. Как кислородът се разнася в тялото на рибите?

6. Избройте поне два вида водни бозайници.

7. Защо водните бозайници имат бели дробове?

8. Защо рибите дишат по различен начин от сухоземните животни?

