
Четене с разбиране – упражнение 3. 
 ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА И ИЗПЪЛНЕТЕ ЗАДАЧИТЕ КЪМ НЕГО.          

Зебрите се отнасят към три вида, всеки от които наброява няколко раси, и се срещат само в Африка. Те са 

единственият голям бозайник с козина на ивици от бяло и черно. За какво служи този странен костюм, има много 

хипотези. Във всеки случай изглежда, че няма особена маскировъчна стойност. 

Зебрите много си приличат, но са и доста различни. Различават се по ръста си, по нрава си, по звуците, които 

издават… 

Но към това племе може да се приложи буквално принципът: „Дрехата прави…зебрата”. В такава степен, че 

не съществуват случаи на кръстосване между отделните видове. Една представителка на степните зебри никога 

няма да обърне внимание на жребец от планинска разновидност. 

Значи черно-бялото райе не е приумица на природата, а нещо като цифров код. В десена на райетата е 

зашифрован личният код на всяка зебра. 

И добре, че е така! Защото за едно новородено ориентацията в стадото е истинска главоблъсканица. Трябват 

му поне три дни само за да запомни райетата на майка си. Тъй като всяка зебра е уникална, малкото винаги ще 

знае къде да отиде да суче или пък да потърси ласка. След това задачата му е да запомни специфичния десен на 

своя вид. А по-късно то ще запамети и белезите на всеки един член на групата. И по това време на първата си 

голяма миграция мъничето вече ще успее само с един поглед да открие семейството си сред стотици други зебри. 

1. Темата на текста е: 

А) украсата на зебрите; 

Б) как малкото на зебрата разпознава майка си; 

В) маскировъчната стойност на райетата на зебрата; 

Г) една от хипотезите, обясняващи за какво служат райетата на зебрата. 

2. Кое от следните твърдения е вярно според текста? 

А) Има само една теория, която обяснява защо зебрите са на черно-бели ивици; 

Б) Понякога степните зебри се кръстосват с планинските и така се създават нови видове; 

В) По райетата си всяка зебра се различава от всяка друга; 

Г) За три дни малките на зебрата се научават да различават своите роднини.  

3. Извадете от текста контекстови синоними на козина на ивици от бяло и черно 

............................................................................................................................................................................... 

4. Довършете изреченията, като се съобразите с информацията в текста: 

- Ориентацията за новородената зебра е главоблъсканица, която тя преодолява на няколко етапа: 

........................................................................ ........................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

- Ако за всеки човек ЕГН е строго индивидуален, кой е индивидуалният код на зебрата? 

      ....................................................................................................................... .................................................. 

5. Определете вида на подчертаното в текста изречение и препишете подчиненото изречение. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

6. Кой от изразите НЕ е синоним на израза приумица на природата? 

А) игра на природата 

Б) прищявка на природата 

В) творение на природата 

Г) странност в природата 

7. Препишете изречението, като преобразувате глаголната форма в условно наклонение.  

Една представителка на степните зебри никога няма да обърне внимание на жребец от планинска 

разновидност. ............................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

8. Изберете верния отговор, отнасящ се до пунктуационното оформяне на изречението: 

Трябват му поне три дни само за да запомни райетата на майка си. 

А) Липсва запетая, която разделя двете прости изречения в сложното. 

Б) Липсва запетая пред съюза за да, защото винаги пред този съюз се поставя запетая. 

В) Изречението не е сложно и затова не се поставя никъде запетая. 

Г) Изречението е вярно пунктуационно оформено, защото когато пред съюз има уточняваща дума, не се 

поставя запетая. 

9. Препишете от текста пример за еднородни части............................................................................................... 

10. Препишете от текста примери за различни видове съставно сказуемо. 

...............................................                                     .................................................. 


