
 Задачи по български език 

 

1. Препишете текста, като превърнете глаголите в сегашно време. 

Дороти живееше сред обширната прерия* заедно с чичо Хенри, който бе фермер, и 

леля Ем, неговата жена. Къщата имаше четири стени, под и покрив и това беше 

единствената им стая. В нея държаха една ръждясала готварска печка, шкаф за 

съдовете и за яденето, маса, три-четири стола и легла. Нямаше нито таван, нито 

мазе, а само един малък трап, изкопан в земята. Всички се криеха там, когато се 

зададеше някоя голяма вихрушка.  

Леля Ем беше тънка и мършава и никога не се усмихваше. И чичо Хенри не се 

смееше  никога. Той работеше упорито от сутрин до вечер и не знаеше какво е 

радост. Имаше строг и тържествен вид и рядко говореше. Единствено черното куче 

Тото, което играеше по цял ден, разсмиваше Дороти и тя много го обичаше... 

                                                                  Лиман Франк Баум „Вълшебникът от Оз“ 
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2. Къде всички глаголи са от I спрежение? 

а) чета, свиря, уча                  в) мисля, пея, скачам 

б) тичам, вървя, виждам        г) лъжа, плета, пиша 

 

3. Къде всички глаголи са в сегашно време? 

а) пееше, върви, мислят         в) заваля, излезе, идва 

б) ходят, лети, питаме            г) молят, обеща, върви 

 

4. Коя от глаголните форми е за минало свършено време? 

а) пеех                     в) пишех 

б) мислех                г)  казах 

 

5. Дадени са глаголи в сегашно време. Напишете формите им за минало 

свършено време. 

Сегашно време Минало свършено време 

мия  

чета  

помагам  

тичам  



работя  
 

6. Съпостави изреченията и посочи НЕВЯРНОТО твърдение. 

             Той няма да излезе, защото сега чете нещо интересно. 

 Вчера той чете до късно вечерта. 

а) Подчертаните глаголни форми са за едно и също време. 

б) Подчертаните глаголни форми се различават по ударение. 

в) Подчертаните глаголни форми са за различни времена. 

г) Първата глаголна форма означава действие, извършващо се в момента на 

говорене, а втората – действие, извършващо се преди момента на говорене. 

 

7. Глаголът приготвя е от: 

а) I спрежение; 

б) II спрежение; 

в) III спрежение. 

 

8. В кое от изреченията глаголните форми за сегашно време означават 

минали събития? 

а) Древните гърци вярват в силата на съдбата. 

б) Всички народи искат да живеят в мир. 

в) След два-три месеца започвам тренировки. 

г) Напоследък нямам време да гледам телевизия. 

 

9. Кой ред съдържа форми само за минало свършено време? 

а) ходихме, писахме, мислих 

б) паднах, скачах, играех 

в) измих, поливах, гледам 

г) говоря, мълчах, палех 

 

10. Намерете съответстващата двойка глаголи, като свържете със стрелка 

всеки глагол от сегашно време с глагол от минало свършено време. 

 

четох                                      събират 

пя                                            рисувате 

глади                                      внимават 

решавах                                 слушате 

празнува                                пееш 

записвахме                            чета 

скачахме                                гладиш 

слушахте                                решавам 

внимаваха                              записваме 

почивахме                              празнуваш 



рисувахте                               скачаме 

събираха                                 почиваме 

 

11. На кой ред всички глаголи са от II спрежение? 

а) скачам, говоря, нося; 

б) плета, играя, смея се; 

в) уча, свиря, споря; 

г) ям, казвам, искам. 

 

12. В кое изречение е употребена глаголна форма за минало свършено време? 

а) Децата играеха на криеница в огромната къща на професора. 

б) Бялата вещица подмамила момчето с чаша горещ шоколад. 

в) По време на лова четиримата се изгубиха в приказната гора. 

г) Децата ще преминат през поредица от неочаквани събития. 

 

13. В текста са допуснати грешки при глаголите. Поправете ги и запишете 

правилните форми на поправените думи. 

 

Портата на близката къща се отвори и от нея исфръкна едно момче. 

Изглеждаше изплашено и това небеше чудно, защото по петите му го следваа 

други пет момчета. Те бързо го настигнаа, притиснаа го към оградата и се на 

хвърлиха вкупом върху него. Петимата започнаа едновременно да го блъъскат и 

удрат. То се расплака и закри лицето си с ръце, за да се защити. 

- Удраите, момчета! – викна най-голямото и най-силното от тях. – И то 

така, че да непосмее вече да се мярка на тази улица. 

 

                                                             Из „Пипи Дългото чорапче“, А. Линдгрен 
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14. Разкажете  интересна случка от живота на вашия клас. Подчертайте 

глаголите в текста. Запишете с кои глаголни времена си послужихте. 

 



  

                              Задачи по литература 

1.  Потърсете информация  за живота и творчеството на Христо Ботев. 

Запишете най-важното в рамките на една страница голям формат. Може да 

работите на лист. 

2. Прочетете стихотворението „Хайдути“, поместено на стр 116 в учебника по 

литература. 

 

 

Изпълнените задачи може да изпращате на имейл tanja_tm@abv.bg до 27 март 

включително. 
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