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Кой какво прави? Съставете прости изречения по снимките. Свържете 
ги по смисъл.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подчертайте сказуемото в изреченията. Какви са изреченията по 
състав? Напишете.

Чичо Слави посади фиданка. ____________________________________________

Ти ли счупи чашата? __________________________________________________

Сложи си ръкавичките, шала и шапката! _________________________________

Колко много цветя цъфтят на поляната! ________________________________

Допълнете простите изречения в схемите с подходящо сказуемо.

Думи за допълване: заминават, спира, погледна

Напишете три прости изречения, като следвате въпросите: Кой? Какво 
прави? Къде?. 

Пример: Лисицата слиза в селото.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1. Видове изречения по състав. Просто изречение
1.

2.

3.

4.

Влакът

Машинистът своя часовник  .

на гарата   .

училище  .зеленоУчениците на
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Напишете четири прости изречения с глагола лети.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

В кое изречение употребихте думата лети в преносно значение? Подчертайте 
подлога и сказуемото в него.

Препишете простите изречения, които съдържат един подлог.

Изгревът озарява небето. Събужда горските обитатели. Елени, сърни, птички, 
пъстрокрили пеперуди изпълват с живот зеленото царство. Цветята се къпят 
в роса. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

• В кое изречение е употребена сложна дума? Препишете я. Каква част 
 на речта е? Определете рода и числото є.

_____________________________________________________________________

Напишете три прости изречения с глаголите: спортувам, рисувам, чета. 
Свържете ги по смисъл и съставете текст. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Отбележете с  простите изречения.

 Ваньо и Мишо плуват в басейна.

 Реката излезе от коритото си.

 Дивата коза се катери по скалите.

 Снегът вали, не спира цял ден.

2. Упражнение
1.

2.

4.

3.



6

Прочетете текста. Подчертайте сказуемите в изреченията.

Мечето бръкна в хралупата и страшно изпищя. Бръмченето на 
разгневените насекоми изпълни вечерната тишина на гората. Пчелите 
изхвръкнаха от хралупата и ожесточено налетяха на зверчето. Десетина се 
налепиха на муцунката му и забиха жилата си в нея. Като голяма мъхната 
шапка насекомите покриха главата му. Мечето заскимтя и се сгърчи от болка. 

По „Лакомото мече“ от Емилиян Станев

Препишете едно сложно изречение.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Оградете сказуемите и определете вида на изреченията по състав.

Батко люлчица направи,
да се люшкаме за здраве.
...Че там златни слънчица
срещат палави деца,
златни ябълки им дават,
с мед и масло ги гощават. 
                         „На Гергьовден“, Ран Босилек

• Подчертайте сложното изречение, което съдържа три сказуеми.
• С какво значение е употребена думата златни в подчертаните словосъчетания? 

_____________________________________________________________________

С дадените глаголи съставете сложни изречения. Работете по групи.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

На кой ред е написано сложно по състав изречение? Отбележете с .

 Вятърът разлюля клоните на дърветата.

 Изпъстри се, засия гората.

 Слънцето стопли премръзналата птичка.

3. Сложно изречение
1.

2.

3.

4.

               пиша
                     зная

            старая се
                   внимав$ам

           слушам
              у$спяв$ам
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Довършете изреченията. Подчертайте сказуемите.

1. Не отв$арям вратата на непознати, когато
_______________________________________________________.
2. Не пресичам на черв$ена св$етлина на св$ето$ф$ара, защото 
_______________________________________________________.
3. Не се къпя в морето, когато 
_______________________________________________________.

• Прочетете изреченията, които сте написали. Какви са по състав? Защо? 

Определете какви са по състав изреченията в текста. Подчертайте 
сказуемите.

Наведоха глави птиците и мълчаливо се сбогуваха. Чу се пърхане на 
стотици криле. Ятото бавно се издигна. Закрепи се за миг в синьото небе. 
После се нареди в голям триъгълник и полека се понесе в хоризонта. Само едно 
бяло петно остана в посърналото поле. След миг и то се раздвижи, дигна се и 
спря после на един селски покрив.

Из „Старият щърк“ от Константин Константинов

Простите изречения са ______ на брой.
Сложните изречения са ______ на брой. 

Прочетете текста. Определете вида на изреченията по състав и по цел 
на изказване.  

По цял ден лисицата лежеше под скалите, из които зеленееше бръшлян, 
жълтееха се лишеи и преждевременно догаряше в огненочервени багри млада 
трепетлика. В края на лятото имаше обилна храна и всяка нощ лисицата 
ядеше до насита загнили и сладки диви круши, глогинки и грозде от дивите 
лози, чиито лозини оплитаха като въжета клоните на дърветата.

Из „Чернишка“ от Емилиян Станев

По състав изреченията са _____________________________________________.

По цел на изказване изреченията са _____________________________________.

В кой ред изречението е сложно по състав?

А) Зароси тих и дребен есенен дъждец.
Б) С щръкнали уши от гората изскочи заек.
В) Светнаха къпини, грейнаха узрели круши.

4. Упражнение

3.

4.

2.

1.
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Оградете свързващата дума в сложните изречения.
Подчертайте сказуемите. 

Момчил си забрави чадъра и дъждът го намокри.
Снеговете се топят, а реките пълнят своите корита.
Кой каза, че тя заминава?

• Препишете изречението, в което един от подлозите е лично местоимение. 

_____________________________________________________________________
• Определете вида на изречението според целта на изказване.

По цел на изказване изречението е __________________________ .

Отбележете с  сложното изречение, в което липсва свързваща дума.

 Като с голяма метла омете двора, изпуха снега от борчето,

 смъкна пряспата от щъркеловото гнездо.

 Има само едно прозорче и то гледа към равната шир на тихата река.

 Слънцето препичаше жарко, а реката влачеше лениво водите си.

Допълнете със свързващи думи пословиците.

Учението не е лекарство да го изпиеш, _____ да станеш учен.

Думата не е врабче, _____ като я изпуснеш, не се улавя.

Редактирайте условието на задача по математика, като поставите 
липсващите запетаи в сложните изречения. Напишете текста вярно  
и четливо.

Дължината на правоъгълник е 300 метра а ширината му е третинката от 
нея. Колко сантиметра е страната на квадрат ако обиколката му е равна на 
обиколката на правоъгълника?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

че
ама

1.

2.

3.

4.

5.   Свързване на простите изречения
   в състава на сложното
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Прочетете текста. Оградете свързващите думи в сложните изречения. 

Забелязах, че едно дърво се клати. Над него се върти гургулица, пляска с 
крила и уплашено писука. В това време долетя сойката и със силни крясъци 
съобщи на гората, че гургулицата е в беда. Врабците излетяха с шумно 
чирикане, чинката започна ужасно да пищи.

Из „Приключения в гората“ от Николай Хайтов

Препишете сложното изречение, в което простите изречения са отделени само 
със запетая.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Открийте и редактирайте грешките, направени от четвъртокласник 
при свързването на простите изречения в състава на сложното. 

Той дойде със закъснение но се извини.
Футболистът ритна топката толкова далече че учуди зрителите.
Брат ми мие зеленчуците а мама ги реже за салата.
Поточето бълбукаше провираше се между скалите и галеше камъните.

Препишете от читанката две сложни изречения, в които простите изречения са 
отделени със запетая.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Допълнете различни свързващи думи в сложното по състав изречение. 
Променя ли се смисълът му? Обсъдете.

 Настаняваме се в купето, __________ за багажа няма място.

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

Открийте и оцветете свързващи думи в таблицата.

но и защото кога защо когато ли той

карам скиор боксьор че а ала ту се

ме ти където съм сте сме обаче си

6. Упражнение
1.

2.

3.

4.

 а
ала

но
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Какви са изреченията по състав? Напишете. 

Дойде зимата. (_______________)
Небето се свъси. (_______________)
Заваляха обилни снегове. (_______________)
Зачакахме ваканцията с нетърпение. (_______________)
Само поглеждахме през прозорците навън. (_______________)
А там ни чакаха пързалките, обещаваха ни много весели игри. (______________)

Преобразувайте сложното изречение в прости изречения.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

От простите изречения образувайте сложни.

През лятото е горещо. През зимата е студено.

________________________________________________________
Автобусът потегли. Автомобилът спря.

________________________________________________________

________________________________________________________

Какви са подчертаните думи?
А) синоними         Б) сродни думи          В) антоними

Съставете две сложни изречения за наскоро прочетена от вас книга. 
Преобразувайте ги в прости изречения. Подчертайте сказуемите.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Отбележете с  сложното по състав и въпросително по цел на изказване 
изречение.

 Слънцето изгрява от изток и залязва на запад.

 Кой написа съобщението, че датата на тържеството се променя?

 Как се синее небето и въздухът трепти над нажежения асфалт! 

1.

2.

4.

3.

а
но
и

когато

интересна
нова
герои

препятствия

7. Преобразуване на видовете изречения
 по състав
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Преобразувайте сложното изречение в прости. Напишете ги.

С наострени уши от близкия шипков храст се показа малко сърненце, зърна 
ловеца и се втурна към гъстата гора.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Как са свързани простите изречения в състава на сложното?  
С помощта на ____________________________________________________.

Образувайте сложни по състав изречения, като допълните с подходяща 
дума. 

Румен е отличен ученик, _________________ учи редовно ___

внимав$а в час.
Вярв$ам, ___ ще успея, _________________ упорито се трудя.
С предложените сказуеми образувайте сложни изречения. Напишете ги.

  
ставам – лягам тръгвам – връщам се играя – почивам

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Какви са думите от всяка група?
А) синоними      Б) антоними       В) сродни думи

Напишете кратък текст на тема Моят дневен режим.  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 1. група 3. група2. група

8. Упражнение
1.

2.

3.

4.

защото
че
и

ако

мия се, закусвам, 
отивам, училище, 
уча, пиша, чета, 

обядвам, пея, 
рисувам, спортувам, 

помагам, играя, 
вечерям, къпя се, 

заспивам
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Променете словореда на изреченията. Напишете ги. 

Самолетът бавно кацна на пистата.

_____________________________________________________________________
Кой чука на вратата в този късен час?

_____________________________________________________________________
Не влизайте в неохраняеми водни басейни без родителите си!

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

С предложените думи съставете изречения с различен словоред.  

 участват в спортен училищния четвъртокласници празник

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Подчертайте подлога и сказуемото във всяко изречение.  

Открийте в кое изречение словоредът следва въпросите Кога? Кой? Какво 
прави? Къде?. Отбележете с .

 Ралица заминава за Варна утре.  Заминава Ралица утре за Варна.

 За Варна утре заминава Ралица.  Утре Ралица заминава за Варна.
 
• Преобразувайте съобщителните изречения във въпросителни. Напишете ги.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Разгледайте снимката. Съставете различни по цел на изказване изречения.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

1.

2.

3.

4.

9. Словоред в изречението според
 целта на изказване
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Променете словореда на изреченията. 

Късно вечерта пристига влакът от София.

_____________________________________________________________________
На площадката играят група деца от сутринта.

_____________________________________________________________________

Допълнете изреченията с предложените думи. С кои изречения не се 
задава въпрос? Отбележете с .

 Не знам _____________ ще пристигне авто$бусът.
 _____________ красота е съ$брана в милото ни отечеств$о!
 _____________ е създадена българската държав$а?
 _____________ книги прочете през по$следния месец?

 
Редактирайте изреченията, като промените словореда им. 

Курортът се намира в Рила Боровец.

_____________________________________________________________________
Най-високият връх Мусала е в България и на Балканския полуостров.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Напишете кратък текст на тема Красотата и богатствата на родните 
планини, като употребите различни по цел на изказване изречения. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10. Упражнение
1.

2.

3.

4.

кога 
колко
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Прочетете текста. Препишете думите с определителен член.

Един ден слънцето пѓче толкова силно, че всичко живо в гората се изпокри 
и замлъкна. Листата се отпуснаха от страшната жега, тревите клюмнаха 
като покосени. Залезът беше тъмен, мрачен... И още щом се смрачи, глух 
тътен разтърси гората.

Из „Горделивото борче“ от Георги Караславов          

_____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

Напишете думите, като добавите определителен член.   

земя, село, градче, дете, зима, рисунка, жена, гори, мостове, пътници

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 
Прочетете текста. Допълнете определителния член в думите.

Едно време тъмно__ често играеше на криеница с луна___.
Понякога то се скриваше зад къщи____ или комини___ и кротуваше, 

докато луна____ обикаляше наоколо да го търси. Друг път изприпкваше зад 
някое малко коте или кученце, което пресичаше улица____. Изобщо – умееше да 
се крие от луна____.

Из „Небивалици“ от Доналд Бисет

Напишете членуваните съществителни имена в множествено число.

_____________________________________________________________________

Разгледайте данните от таблицата и напишете кратък текст със 
заглавие Славей.

Големина дребна пойна птичка

Гръб светлокафяв
Корем по-светъл, с кремав цвят
Клюн тънък, с тъмен цвят
Храна насекоми
Глас прелестен

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

11. Определителен член
1.

2.

3.

4.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________



15

Прочетете изреченията. Заменете съществителното име от мъжки род 
с личното местоимение той, където е възможно. Напишете изреченията.

Славеят е сладкогласна птица.  
Аз слушам песента на славея.
_____________________________________________________________________
Дърварят се залови за работа.    
Мечката видя дърваря.
_____________________________________________________________________
Лъвът опря лапи на дънера.     
Уплаших се, когато видях лъва. 
_____________________________________________________________________

Как са членувани съществителните имена от мъжки род, когато не може да се 
заменят с той?

Членувайте с пълен и с кратък член съществителните имена.

мъж, молив, лакът, пазар, указател, обущар, вратар, служител, ден

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Съставете изречения, като включите всяка двойка думи в изречение. Как 
ще членувате думите?
шофьор автобус
_____________________________________________________________________
пилот самолет
_____________________________________________________________________
кораб океан
_____________________________________________________________________

Допълнете определителния член в думите от текста. Помогнете си с 
личното местоимение той.

Лъв____ се упътил към човек____. Човек____ в туй време тъкмо бил 
привършил ямата и я засипвал с шума. Звяр____ изръмжал зад него. Човек____ 
трепнал, обърнал се и изтръпнал от страх: „Лъв? Ами сега?“.  

– Защо си дошъл при мен? – попитал човек____.
– Дошъл съм да си премерим силите – отвърнал лъв____.

Из „Човекът и лъвът“ от Ангел Каралийчев 

12. Членуване на съществително име
 от мъжки род, единствено число

1.

2.

3.

4.
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Допълнете определителния член в думите.

Момък___ влязъл в дворец___, а гарван___ литнал към царството на 
лошия брат. Когато стигнал над дворец___, цар___ се разхождал в градината. 
Гарван___ се спуснал и го клъвнал по лявата ръка. Докато цар___ разбере какво 
става, гарван___ го клъвнал и по дясната. 

Из „Жива вода“ от Ран Босилек

Напишете заглавията на приказките и басните.  

   Приказка от Шарл Перо ___________________ в чизми

   Приказка от Братя Грим ___________________ и седемте козлета

   Басня от Лафонтен ___________________ и агнето

   Приказка от Ръдиард Киплинг Защо ______________ има тясно гърло

Допълнете изреченията със съществителни нарицателни имена 
от м.р. ед.ч.

             КОЙ                                               КОГО?

_____________________ лекува ______________________.

_____________________ изпитва _____________________.

_____________________ наводни _____________________.

_____________________ счупи _______________________.

_____________________ снима _______________________.

Думи за допълване: дъждът, учителят, туристът, лекарят, вятърът, клона, 
ученика, града, манастира, пациента

Съставете изречения, в които подлози са думите: гълъб, минзухар, сняг, 
вълк, заек, старец.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

13. Упражнение
1.

2.

3.

4.
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вземаш

чувагледате

Свържете глаголите с личните местоимения.

                                                                   
                             

Открийте глаголите в текста. Напишете ги. Определете лицето и 
числото им.

Върбата расте край реките, заблатените места и потоците. Среща се 
и по планините. Има голям централен корен и гъсти странични корени. Те 
се заплитат в почвата и не позволяват на буйните води на реките да ронят 
бреговете. Расте бързо. Когато остарее, в дънера є се образуват хралупи. Там 
намират убежище различни птици и други диви животни.

Из интернет

Образувайте глаголи с помощта на представките. Преобразувайте ги във 
2 л. мн.ч.

скачам
 

питам

под-

пре-

раз-

из-
от-

по-

до-

      

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

В кой ред има глаголи в 3 л. ед. и мн.ч.?

А) пеем, мия, растем
Б) спря, купуват, чака
В) чакаш, ходите, слагаш
 

14. Лице и число на глагола. Преговор
1.

2.

3.

4.

аз

дават летим

ниети

милвам

вие

той

те
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Прочетете гатанката. Препишете глаголите. Определете времето, 
лицето и числото им.

Една страна познавам аз добре,    ________________________________________

добре я знаете и вие. _______________________________________

От изток плиска я море, _______________________________________

от север пък река я мие. _______________________________________

От юг и запад в планини _______________________________________

се среща с други три страни. _______________________________________

Цъфти навред като градина. _______________________________________

Това е нашата ____________. _______________________________________
                        Кирил Назъров

Напишете глагола търся във всички лица и числа.

________________________________     ___________________________________

________________________________     ___________________________________

________________________________     ___________________________________

Допълнете изреченията с глаголи в сегашно време.

Ветрецът ______________________ песента на полето.

Навред ______________________ поляни, обсипани със синчец.

Въздухът ______________________ на люляк.

Планинските ручеи ______________________ в тишината. 

Думи за допълване: ухае, разнася, пъстреят, ромонят

Какво правите в уроците по технологии и предприемачество? Опишете 
действията си. Съставете изречения.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

В какво време са глаголите, които употребихте?

15. Сегашно време на глагола
1.

2.

3.

4.
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Зачертайте излишната дума във всяка колона.

 отговаря пазя растат
 развалям пазар градина
 строеж танцуват ограждам
 строим вали благодариш

Напишете синоними на глаголите от първата колона.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Образувайте глаголи в сегашно време от съществителните имена.

ред       пазар       скок       тъга       смях       радост

_____________________________________________________________________
Попълнете глаголите в таблицата според лицето и числото им.

бързам    изкачвате    плуваш    празнуваме    мерят    светва

1 л. ед.ч. 1 л. мн.ч.

2 л. ед.ч. 2 л. мн.ч.

3 л. ед.ч. 3 л. мн.ч.

Редактирайте изреченията така, че глаголът да се съгласува със 
съществителното име. 

В градината (бръмча) безброй пчели.

_____________________________________________________________________

Малките котета (мъркам) доволно.

_____________________________________________________________________

Слънцето (събуждам) от сладък сън заспалите семенца.

_____________________________________________________________________

Пъстри пеперуди (кацам) по цветята.

_____________________________________________________________________

Черни облаци (покривам) небето.

_____________________________________________________________________

16. Упражнение
1.

2.

3.

4.
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Подчертайте глаголите в текстовете. Поставете ударение на всеки от 
глаголите.

Аз съм мъничка пътечка –
тръгвам от далечен кът.
Кретам като буболечка
към един крайселски път.
                    Панчо Панчев

 
Преобразувайте дадените глаголи в 3 л. мн.ч.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Напишете изреченията, като преобразувате глаголите в 3 л. мн.ч. Как ще 
се променят и подлозите?
В планината расте могъщ дъб.

_____________________________________________________________________
Детето се спуска по пързалката.

_____________________________________________________________________
Вятърът лудува из полето.

_____________________________________________________________________
Из тревата скача скакалец.

_____________________________________________________________________
В нощната тишина изгрява звезда.

_____________________________________________________________________

Съчинете кратък текст с глаголи в сегашно време, който започва така: 
На улицата край училището...  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

1.

2.

3.

4.

Зайо Байо вече шари
чудно хубави яйца...
Пет джуджета от гората
бъркат с четчици боята,
пеят весели, помагат
и във кошници ги слагат.
                        Йордан Стубел

коли       деца
пешеходна пътека

светофар

брояходяслизамрадвамрастаподреждамзатваря

17. Изговор и правопис на глаголи
      в сегашно време
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Отгатнете гатанката. Препишете глаголите. Определете лицето и 
числото им. 

Всички хора ме очакват. ___________________________________

Като дойда, се оплакват ___________________________________

и побягват изведнъж. ___________________________________

Отгатнете що съм? ___________________________________

                          Из интернет ___________________________________

 _____________________________________________________________________

Открийте синонимите на дадените думи. Напишете ги.

              унищожавам   отвръщам   мълвя   срутвам   шушна   обаждам се   

шепна – ______________________________________________________________

руша – _______________________________________________________________

отговарям – __________________________________________________________

В кое време, лице и число са глаголите?

_____________________________________________________________________

Преобразувайте глаголите.

1 л. ед.ч. 1 л. мн. ч.  3 л. мн. ч.

смятам

ходя

разказвам

чета

кося

броя

пера

Образувайте глаголи в 1 л. мн.ч., сегашно време от съществителните имена.

писмо     спортист     купувач     отвор     изпит     говор     чистота

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

брояходяслизамрадвамрастаподреждамзатваря

18. Употреба на глаголи в първо лице,
 единствено и множествено число
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Прочетете стихотворението. Препишете глаголите, които са в бъдеще 
време.

                                                         У дома
На гости баба у дома е, Но мама ще се разтревожи
а вече тъмно е навън. и мисля си сега смутен:
Ще я изпратя, то се знае – навярно ще ми се наложи
аз мъж ли съм, или не съм. и татко да го взема с мен! 
                                                                                                 Ангелина Жекова 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Образувайте от думите глаголи в 1 л. ед.ч. Напишете ги.

                       Сегашно време                                Бъдеще време

песен – __________________________________________________________

смях – ___________________________________________________________

мечта – _________________________________________________________

Препишете текста, като промените глаголите в бъдеще време.

Дядо Златан прибра стадото в кошарата, натири Марко, старото магаре, 
на полето да пасе и заключи вратнята. От сухи клонки накладе огън пред 
кошарата и си опече три картофа. Навечеря се, легна на тревата край огъня, 
загърна се в закърпения вехт кожух и заспа дълбоко. От близката лешникова 
горица излезе една светулка с угаснало фенерче. Литна тихичко над заспалите 
овце и се завъртя край огъня...  

Из „Светулката и бухалът“ от Ангел Каралийчев

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

В кой ред всички глаголи са в бъдеще време?

А) ще пътувам, ще шия, хващам
Б) благодаря, ще тичам, озъртам се
В) ще отрежа, ще сгъна, ще начертая

19. Бъдеще време на глагола
1.

2.

3.

4.
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Прочетете текста. Препишете глаголите в бъдеще време.

Бързам да ти пиша. Снощи баба рече:
– Утре, Патилане, според обичая, рано ще се стане. Ще идем на лозе. Огън 

ще запалим, та змии да няма и тая година.
– Ех, туй търси, бабо, моята дружина! Ще си отиграем! Ще съберем съчки, 

шума и трънаци. И огън ще стъкнем, както ний си знаем! Па ще го прескочим!
 Из „Патиланско царство“ от Ран Босилек

________________________________        ________________________________

________________________________        ________________________________

________________________________        ________________________________

________________________________        ________________________________

Измислете какво още ще правят патиланците в гората.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Преобразувайте глаголите в сегашно време и напишете изреченията. 

Ще чета книгата „Патиланско царство“ от Ран Босилек.

_____________________________________________________________________
Ще гледам филма „Хари Потър и философският камък“.

_____________________________________________________________________

Напишете изреченията, като преобразувате глаголите  
от сегашно в бъдеще време.

Разказвам приказката за безценното камъче.

_____________________________________________________________________
Седя вечер на прозореца към градината и пея.

_____________________________________________________________________

Изберете ситуация и отговорете. Работете по групи. 
Какво ще направите, ако:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

18. Упражнение
1.

3.

4.

2.

• срещнете известен певец;
• попаднете в непознат град;
• намерите болно коте на улицата?
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Препишете глаголите. Определете времето, лицето и числото им.

Още щом се появи раздавачката, усетих, че носи хубави новини. Подскокнах, 
грабнах писмото от ръката є и хукнах към баба. Тя си сложи очилата и зачете на 
глас: „Мишо ще потегли за Воденичане в събота с ранния влак“.

По „Писма на един дакел“ от Станка Пенчева

______________________________        ___________________________________

______________________________        ___________________________________

______________________________        ___________________________________

______________________________        ___________________________________

______________________________        ___________________________________

Напишете глагола гледам в минало време.

1 л. ед.ч. ________________                   1 л. мн.ч. ________________

2 л. ед.ч. ________________                   2 л. мн.ч. ________________

3 л. ед.ч. ________________                   3 л. мн.ч. ________________
 
Образувайте глаголи с представките. Напишете ги.

                мин. вр., 1 л. ед.ч.                                      мин. вр., 3 л. ед.ч.

______________________________        ___________________________________

______________________________        ___________________________________

______________________________        ___________________________________

______________________________        ___________________________________

______________________________        ___________________________________

В кой ред глаголите са в минало време?

А) ще чакам, ще скачаме, ще пее  
Б) минавам, променям, попълват
В) видях, излезе, бързаха

21. Минало време на глагола
1.

2.

3.

4.

питам

пре-

раз-
из-

по-

до-

говоря
раз-

из-

от-

по-

до-
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Подчертайте глаголите в минало време. 

преговарям  рисувахме  разцъфна  тичат  връщаха  държи  живее  разсмяха 
увеличихме  събрахте  изтичвам  разпитваме  донесоха

С два от глаголите в минало време съставете изречения.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Прочетете текста. Подчертайте глаголите.  

Един прекрасен ден капчуците затрополяха и слънцето блесна в 
прозорците. Когато децата тръгнаха за училище, черното куче го нямаше. Те 
го 
търсиха с жадни очи. И всички възрастни, които минаваха оттук, жадно 
поглеждаха към железния капак.  

Из „Черното куче“ от Дончо Цончев

Определете лицето и числото на два от глаголите.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Препишете изреченията, като преобразувате глаголите в минало време.

Жълтите листа лежат върху земята.

_____________________________________________________________________
Пред очите ми сякаш трептят светлини.

_____________________________________________________________________
Слънцето огрява окъпаната гора.

_____________________________________________________________________

Допълнете текста, като изберете подходящи глаголи и ги преобразувате 
в минало време.

Кики ________________ с главата надолу. 

Рунтавата є опашка ______________ като ветрило.

Тя _____________ във водата с плясък. Във вира 

_______________ малко пяна. После главичката 

на Кики _______________ на повърхността и 

бързо __________________ към насрещния бряг.
Из „Кики и дъбовият сок“ от Емилиян Станев

22. Упражнение
1.

2.

3.

4.

лети

пада се
разперва

се
появява

изплува

потегля
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В кое време са глаголите? Напишете.
нося отлетяха ще пристигна
наблюдава свиреха ще предадат
треперят дойде ще направи

____________________           ____________________        ____________________

Допълнете текста с подходящите глаголи.

Ян Бибиян ______________ мълчаливо дяволчето и ______________ в 

душата си радост, че се ______________ с такова интересно момче.

– Ах! – ______________ дяволчето, ______________ от камъка и го 

_________________. 

– Ян Бибиян, ти ______________ да правя и аз пакости. Аз _____________ и 

______________ във всичко. Аз ______________ много изкуства...
Из „Ян Бибиян“ от Елин Пелин

Думи за допълване: слушаше, усещаше, запозна, извика, скочи, прегърна, ще (ме) 
научиш, ще (ти) помагам, ще (те) слушам, зная

Съставете сложни изречения по схемите. Употребете съвместно по две 
глаголни времена във всяко изречение.

|______________  ______________, а______________  ___  ______________.

|______________  ______________, ______________  ______________.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ако попълните кръстословицата със синоними на дадените думи, в 
оцветената колона ще получите дума – антоним на угасвам.

1.

2.

3.

4.

5.

23. Съвместна употреба на глаголните времена
1.

2.

3.

4.

1.  разбирам

2.  ходя

3.  виждам

4.  заминавам

5.  фантазирам
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Напишете глагола играя във всички времена – сегашно, минало и бъдеще.

Сегашно време
1 л. ед.ч. ___________________________   1 л. мн.ч. ____________________

2 л. ед.ч. ___________________________   2 л. мн.ч. ____________________

3 л. ед.ч. ___________________________   3 л. мн.ч. ____________________

Бъдеще време
1 л. ед.ч. ___________________________   1 л. мн.ч. ____________________

2 л. ед.ч. ___________________________   2 л. мн.ч. ____________________

3 л. ед.ч. ___________________________   3 л. мн.ч. ____________________

Минало време
1 л. ед.ч. ___________________________   1 л. мн.ч. ____________________

2 л. ед.ч. ___________________________   2 л. мн.ч. ____________________

3 л. ед.ч. ___________________________   3 л. мн.ч. ____________________

Заменете дадените в скобите глаголи с правилната им форма.
– Ку-ку-ри-гу! – (чувам) ______________ се от гардероба, сякаш (пропявам) 

______________ истински петел.
– Я, петел ли (живея) ______________ в гардероба? – (учудвам се) 

______________ Кристер.
– Ей сега (отворя) ______________ гардероба и (видя) _____________ какво 

има там – (казвам) ______________ Гунила и го (отварям) ______________.
От горната полица се (разнасям) ______________ кикотене. Кристер и 

Гунила (поглеждам)_______________ нагоре и (виждам) _______________ на 
полицата малко дебело човече. 

Из „Карлсон, който живее на покрива“ от Астрид Линдгрен

Какви глаголни времена откривате в изречението?

– Сега ще изиграем една шега! – прошепна Карлсон на Дребосъчето.
А) минало, сегашно                  Б) бъдеще, сегашно                  В) бъдеще, минало

Опишете какво беше времето вчера и какво е днес. Съставете прогноза за 
утре. Използвайте глаголи в различни времена.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

24. Упражнение

2.

3.

4.

1.

слънчево, облачно, 
дъждовно, ветровито, 

студено, топло, горещо,
тихо, променливо
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Напишете с думи оградените дати.

Препишете числителните имена.  
една, игра, то, пляскат, сто, десети, двеста, рисувам, четири, седем, 
полуостров, ти, шести, единица, две, трион, двайсет и две, сто и четири 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Препишете сложните думи, които съдържат числителни имена.

десетдневен, стогодишнина, многоброен, няколкодневен, тричасов, 
всекидневно, двуместен, многознаещ, петвековно, петминутен

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

С две от думите, които записахте, съставете изречения.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Допълнете изреченията с подходящи числителни имена.

Тази година съм в _________________ клас.

Следващата година ще съм в _________________ клас.

Класната ни стая е на _________________ етаж.

Прочетете текста. Подчертайте числителните имена.  

През април птичият хор е многогласен. В четири часа запява славеят. В 
четири и трийсет в концерта се включва и черният кос. Петнайсет минути 
след коса към дуета се присъединява и градинският присмехулник. В пет часа 
се събуждат и запяват червеният дрозд и синигерът. В пет часа и петнайсет 
минути зазвучава подобното на флейта чуруликане на коприварчето.

                                                    Фауст Методиев 

• Кой запява в 4 часа?   А) черният кос   Б) славеят   В) синигерът
• Кой запява в 5 часа и 15 минути?   А) дроздът   Б) присмехулникът   В) коприварчето

25. Числително име
1.

2.

5.

3.

4.

______________________________________

______________________________________

______________________________________



29

Прочетете текста. Подчертайте числителните имена.  

Имало едно време три рибки. Едната била послушна. И втората била 
послушна. А третата, и тя също била послушна, само че малко напротив...

Майка им ги извикала веднъж и им казала: „Деца, трябва да се пазите много 
от въдиците! Запомнихте ли?“.

И двете рибки една след друга казали: „Запомних, майчице!“. Третата също 
казала: „Запомних, майчице!“.

Из „Копче за сън“ от Валери Петров

Препишете гатанката, като замените цифрите с думи.

1 дърво има 12 клона, на всеки клон има по 4 гнезда, във всяко гнездо има по 7 яйца. 
Що е то?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Допълнете числително име към всяко съществително име. 

_______________ къщи                             _______________ ученици

_______________ деца                              _______________ котета

_______________ място                          _______________ ред

Поправете числителните имена.

идно, четери, шес, седъм, осъм, девете, десете, идинайсет

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Съставете изречения за столиците на България – Плиска, Велики Преслав, 
Охрид, Търново, София, като включите числителни имена.

          първата           втората           третата         четвъртата       петата

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

26. Упражнение
1.

2.

3.

4.

5.
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Прочетете текста. Подчертайте числителните имена.

Връх Вихрен е първенецът на Пирин планина. С височината си от 2914 
метра той е втори в България и трети на Балканския полуостров. Със своите 
176 езера тази планина е истинска наслада за окото. От 1983 г. е в Списъка на 
ЮНЕСКО за защитените обекти.

Из интернет

Кои числителни имена са написани с числа? А кои – с думи?

Напишете в две колони числителните имена според вида им.

една, втора, осем, седма, стотен, двеста

Бройни                                                         Редни

_________________                                 _________________

_________________                                 _________________

_________________                                 _________________

Напишете с думи кой век са годините. 

681 г. – __________________________ 864 г. – __________________________

1185 г. – _________________________ 1396 г. – _________________________

1878 г. – _________________________ 1908 г. – _________________________

С какви числителни имена се назовават вековете?

Напишете с думи кога се празнуват:

Денят на Независимостта – ____________________________________________

Денят на народните будители – ________________________________________

Националният празник на България – ____________________________________

Коледа – _____________________________________________________

Денят на българската просвета и култура – ______________________________

_____________________________________________________________________

Допълнете изреченията с числителни имена.

вторият, третият

Пловдив е ______________________ град по големина и по брой на населението.  

Варна е ______________________ град по големина и по брой на населението.

27. Видове числителни имена
1.

2.

4.

5.

3.
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Препишете числителните имена. Определете вида им.

Върху граховото зърно сложиха двайсет дюшека.
Двамата приятели седнали върху крилете на два големи планински орела и се 
понесли към кулата.
Първата нощ патето работеше неуморно с двете си лопатки.
Пеем за зората, която ни е огряла първи път.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Срещу всяко числително бройно име напишете съответното числително 
редно.

едно – ______________________ двадесет – ______________________

две – ______________________ тридесет и едно – _____________________

девет – ______________________ четиридесет – ______________________

тринадесет – __________________ деветдесет – ______________________

Напишете броя на момичетата и момчетата във вашия клас на 
български език и на чуждия език, който изучавате.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Оградете числителните редни имена.

две   двойка   втори седем   седмица   седми
шест   шестте   шестият единайсет   единайсетте   единадесети
дванадесет   дванадесетият сто   стотица   стотният
 

Съставете две изречения с числителни бройни имена.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

28. Упражнение
1.

2.

3.

4.
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Попълнете таблицата, като напишете числителните имена.

Число Числително бройно Числително редно

1

4

10

13

21

Заменете числата с думи в изреченията.

Докато в редица европейски държави няма нито една планина, в България 

техният брой е около (40) ________________________________ .

Родопското плато Белинташ е на (30) _______________________________ км 

от Асеновград.

Водата на Видимското пръскало пада от (80) ___________________________ 

метра.

Кресненското дефиле е дълго около (20) _____________________________ км.

В Шабленското езеро живеят (23) ________________________________ вида 

риби, като (7) _______________________________ са включени в Червената 

книга на България.

Пещерата Магурата се намира на (17) _______________________________ км 

от Белоградчик и е на около (15) ________________________________ милиона 

години.
Из интернет

Допълнете изреченията с правилното числително име.  

Купих си __________________ молива. осем/осмина
От камиона слязоха __________________ войници. три/трима
В залата тренират __________________ футболисти. два/двама
Танцът се играе с __________________ танцьори. пет/петима
Ушихме за джуджетата __________________ шапки. четири/четирима

В кой ред числителните имена са написани грешно?

А) осем, десет, дванайсет
Б) четири, девет, тринадесет
В) шес, седъм, идинайсет

29. Правопис на числителни имена
1.

2.

3.

4.
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Препишете текста, като замените числата с думи.

Ламята е имала 9 глави. Идва Юнакът с меча, който ще отсече 
последователно 9 є глави. Обаче нали на мястото на всяка отсечена глава на 
ламята є покарват 3 нови. 3 по 9 e 27. 

По „Как изчезнаха многоглавите лами“ от Марко Ганчев

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Заменете римските цифри с числителни имена. Какви са по вид?

_________________ най-близка до Слънцето планета е Меркурий.  
               (I)
_________________ планета е Венера, а нашата Земя е ______________ по 
              (II)                                                                                        (III)
ред. Тя има един естествет спътник – Луната. Юпитер ( ______________ 
                                                                                                               (V)
планета) има двадесет и седем спътника, а Сатурн, ______________ по ред 
                                                                                                       (VI)
планета, има тридесет спътника.

Из „Детска енциклопедия“

Напишете вярно словосъчетанията.

две компютъра осем ученика
четирима топки единайсе ракети
шес метра пет стадиони

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

На кой ред има грешно написано числително име?

А) Отишли шестте сестри при седмата.
Б) Влакът закъсня с осъм минути.
В) Един старец имал трима синове.

В кое изречение НЯМА правописна грешка?

А) Езикът на жирафа достига четиридесет сантиметра дължина.
Б) Петте родители участваха в инициативата.
В) В цирка работят деветнайсе артиста.

30. Упражнение

4.

5.

3.

1.

2.



34

Прочетете текста. Определете подчертаните думи като части на речта.

Обичам този земен рай! ________________________________
Балканът, де унесен ________________________________
в легенди, спомени безкрай, ________________________________
му пее чудна песен. ________________________________

Из „Обичам“ от Калина Малина

Кои части на речта не откривате в текста?

_____________________________________________________________________

Допълнете изреченията с прилагателни имена.  

________________________ мрак бавно обгръща земята. 
Дърветата стават все ________________________ и _____________________.
Един цар се мислел за ___________________ и ___________________ от другите.

Думи за допълване: вечерният, по-големи, по-черни, по-хитър, по-досетлив

Прочетете текста. Подчертайте глаголите.  

Славейчето се втурна към кладенчето и намери гроздовите зърна, зарадва 
се, пръпна с криле, грабна ги лакомо с човка и литна назад. Когато мина край 
жилището на мравката, то пусна пред вратата є едното зърно, а другото 
отнесе на болната си майка.

Из „Есенна приказка“ от Ангел Каралийчев

В кое глаголно време са глаголите?
А) сегашно време      Б) минало време      В) бъдеще време

Напишете по един пример за всяка част на речта.

Съществително 
име

Прилагателно 
име

Глагол Числително 
име

Лично 
местоимение

Съчинете кратък текст със заглавие Къде ще отида през лятото?. 
Какви части на речта употребихте?

             море                планина                игри                     плаж            екскурзия

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

31. Употреба на частите на речта
1.

3.

2.

4.
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Ако решите правилно кръстословицата, ще получите наименованието на 
думи с противоположно значение.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Прочетете текста. Подчертайте сложните думи. 

Първи дойдоха синигерите, следвани от многобройните си роднини – 
дългоопашатите синигери, върбовите синигери и кралчетата. Кралчетата 
се гордееха с оранжево-червените си качулки. Те бяха най-дребните от всички 
останали птички.

Из „Есенно премеждие“ от Емилиян Станев

Препишете от текста по един пример за всяка част на речта.

Съществително 
име

Прилагателно 
име

Глагол Числително име Лично 
местоимение

Напишете синоними и антоними на дадените думи.

                                          синоним                                          антоним

радостен ________________ ________________

мрак ________________ ________________

викам ________________ ________________

Кой ще напише вярно и бързо думите?  

изве____а кра/ъстовище поход/тка ра____смя
радо____а се/ириал поправ/фка ра____стояние
преле____а ва/ъканция приказ/ска и____скочи

32. Какво зная в края на четвърти клас
1.

2.

3.

4.

Напишете синоними на 
думите.

1.  прекалено доверчив
2.  мил, гальовен
3.  шарен 
4.  ухание
5.  благодарен
6.  обява
7.  съчинявам
8.  приказлив
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