
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  - 7 кл 

 

НАКЛОНЕНИЕ НА ГЛАГОЛА. 

ПРЕИЗКАЗНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ 

 

1. Кое твърдение за глаголното наклонение НЕ е вярно? 

А) Наклонението изразява отношението на глаголното лице към 

действието, за което се съобщава в изречението. 

Б) Повелителното наклонение означава, че действието се върши по волята 

на говорещия, който заповядва, моли, настоява. 

В) Всички глаголни времена имат форми за изявително наклонение. 

Г) Повелително наклонение има прости форми за всички лица и числа. 

 

2. В кое изречение има форма на условно наклонение? 

А) Туристите все още не бяха пристигнали. 

Б) И аз съм се качвал на самолет, ако искаш да знаеш. 

В) Не бих тръгнал в такова лошо време, ако не се налагаше. 

Г) Хей, не сте ли станали още? 

 

3. В коя позиция глаголът е в повелително наклонение? Оградете я.  

Учителката застана (1) на вратата и усмихната извика (2): 

- Ставайте (3), момчета, защото закъсняваме (4). 

 

4. На кой ред формите за повелително наклонение е НЕПРАВИЛНА? 

А) тръгвай, тръгвайте 

Б) не тръгвай, не тръгвайте 

В) недей тръгвай, недейте тръгвайте 

Г) недей да тръгваш, недейте да тръгвате 

 

5. Кое твърдение НЕ е вярно за преизказните глаголни форми? 

А) Преизказните глаголни форми показват, че говорещото лице не е очевидец 

на глаголното действие. 

Б) Формите на спомагателния глагол съм се изпускат в 3 л., ед. число и 3 л., мн. 

число.  



В) Преизказват се всички глаголни форми на условно и повелително 

наклонение.  

Г) Преизказват се всички глаголни форми на изявително наклонение. 

 

6. На кой ред има преизказни глаголни форми? 

А) Нощта, влажна и студена, бе помрачила настроението ни. 

Б) Мишо не разбрал урока и получил двойка. 

В) Когато пристигнах на гарата, автобусът беше отпътувал. 

Г) Слънцето бе хвърлило първите си лъчи и земята се бе събудила.  

 

7. На кой ред НЯМА преизказни глаголни форми? 

А) Живяла някога красива, но зла царска дъщеря.  

Б) Автобусът вече е потеглил към града.  

В) Двамата братя взели секирата и теслата и сами поправили счупената кола. 

Г) За настъпващата буря разбрали от новините по телевизията. 

 

8. На кой ред има правописна грешка? 

А) падат 

Б) играят 

В) крадът 

Г) стават 

 

9. Поправете всички грешки в ученическия текст – съвместната употреба на 

глаголните времена, членуването, глаголните форми. 

 

Странджата е най-обаятелния герои в повеста „Немили-недраги“ от Иван Вазов. 

Той с бил в Балкана, затова всички го уважавали. Знаменосеца помага на свойте 

събратя в трудния живот в чужбина, хранел ги с бобена чорбица, приютява ги в 

кръчмата през студените зимни дни, ето защо те му се отблагодарявът и го 

почитът.  

 

10.  Напишете граматичните признаци на глагола от изречението (лице, число, 

време, наклонение) 

 

Радко излетя навън. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 


