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I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

ВИД  НА  ГЛАГОЛА 

 

С този урок ще разширите знанията си за броя на категориите на българския глагол. Към 

познатите вече лице, число, време, наклонение и залог днес добавяме последната – вид. Не 

забравяйте и двете характерни особености на глагола – неговата основна форма – в 1 л., ед.ч., сег.вр. 

и спрежението – според гласната, на която завършва глагола в 3 л., ед.ч., сег.вр. спреженията са: I – 

на –Е, II – на –И, III – на А, Я. 

 

Много хора си мислят, че глаголите купя и купувам са едни и същи, а не са. Лексикалното 

значение и действието са едни и същи, да, но купя представя действието цялостно, като завършено, а 

купувам – в процес на извършване или като повтарящо се. Разликата между двата глагола е именно в 

техния вид. 

В български език всяко действие може да се назове с два глагола – когато искаме да 

представим действието като процес, използваме глагол от несвършен вид, а когато искаме да 

означим действието като цялост, използваме глагол от свършен вид. 

 

1. Вид на глагола – граматична категория, която представя действието като цялост (заедно с 

началото и края му) или като процес; като завършено или незавършено. Глаголите в български език 

са два вида: 

- свършен вид – действието е цялост: заведа, кажа, седна, купя;  

- несвършен вид – действието е процес: завеждам, казвам, сядам, купувам. 

 

Тези двойки глаголи (напр. тръгна и тръгвам) не са форми на един и същи глагол, а различни думи, 

които ще откриете поотделно в речника! 

 

2. Глаголи от несвършен вид: 

- имат самостойно сегашно време – сами се свързват с АЗ – аз сядам, аз купувам, аз казвам, аз 

тръгвам, аз лъжа, аз пея, аз разбирам; 
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- можем да добавим пред тях сега …, в момента …,  започвам да …, продължавам да ... – сега 

купувам, сега тръгвам, продължавам да пея, в момента казвам, започвам да пиша; 

- можем от тях да образуваме отглаголни съществителни (купуване), сегашно деятелно причастие 

(купуващ), деепричастие (купувайки), отрицателно повелително наклонение (не купувай!). 

- използват се в системата от глаголни форми с основно минало несвършено време. 

 

3. Глаголи от свършен вид: 

- имат несамостойно сегашно време – не могат сами да се свързват с АЗ (не можем да кажем аз 

седна, аз купя, аз кажа, аз тръгна, аз излъжа, аз запея, аз разбера), това става с помощта на ДА – аз 

да купя, аз да тръгна, аз да излъжа и т.н.; 

- не можем да добавим пред тях наречието сега – сега купя, сега тръгна; 

- не можем от тях да образуваме отглаголни съществителни (купене), сегашно деятелно причастие 

(купещ), деепричастие (купейки), отрицателно повелително наклонение (не купѝ!); 

- използват се в системата от глаголни форми с основно минало свършено време. 

 

 

4. Алгоритъм за разпознаване от кой вид е глаголът: 

- откриваме основната му форма: летеше – ще лети – ще летя – летя; 

- добавяме пред основната форма АЗ (или сега) – аз летя (може, самостойно сегашно време) 

- ако сег.вр. е самостойно, глаголът е от несвършен вид, ако е несамостойно, глаголът е от свършен 

вид. Глаголът летя е от несвършен вид. 

 

Изпълнете следните задачи:  
 

1. Разделете в две колони според вида им глаголите: пиша, напиша, ходя, разходя, пея, изпея, 

вървя, повървя, кажа, казвам, купя, купувам, видя, виждам, кача, качвам, реша, решавам. 

Глаголи от несвършен вид  Глаголи от свършен вид 

(сами се свързват с АЗ)  (не се свързват сами с АЗ) 

пиша     напиша 

 ……………………………..   ……………………………… 

…………………………….   ……………………………… 

 

2. Извадете в колона глаголните форми от текстовете. Срещу тях запишете основните им 

форми и вида им: 

А. Шибил ясно виждаше две очи, които го гледат, една усмивка, която го мами. Той стана, тръгна 

подир тези очи и тази усмивка и повече не се обърна назад. 

         Йордан Йовков 

Б. Ние кривнахме из алеята и всичко се загуби; усилва се само подземното бумтене. Колите спряха. 

Слязохме и по указанието на водача тръгнахме из една пътека между дърветата. 

         Алеко Константинов 

 

3. По какво се различават глаголите в изреченията от А. и Б.? 

А. Миналото лято там наблизо строиха кей за яхти.  

Тогава във Варна ще провеждат балетния конкурс. 

Ние през ваканцията засаждахме рози. 

 

Б. Миналото лято там наблизо построиха кей за яхти.  

Тогава във Варна ще проведат балетния конкурс. 

Ние през ваканцията засадихме рози. 

  

II. ЛИТЕРАТУРА 

Предстоят най-светите празници, посветени на славянската култура, писменост, 

духовност, както и на славянските първоучители – Светите братя Кирил и Методий. През тази 

седмица ще се запознаем с автора Черноризец Храбър и произведението му - защита и възхвала 



на славянската писменост - „За буквите“, с което ще приключим и обобщим епохата на 

Средновековието. Във връзка с това изпълнете следните задачи: 

 

1. Потърсете информация за това кой е Черноризец Храбър. 

2. Запознайте се с текста на ораторското му произведение „За буквите“ (стр. 158) – 

единственото му произведение, достигнало до нас – и определете кои особености на епохата 

предпоставят появата му. 

3. Какво е посланието на съчинението „За буквите“ и към кого е адресирано? 

4. Споделете мнението си за твърдението, че само еврейският, латинският и гръцкият език са 

изконни, изначални и са от Бога приети.  

 


