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Тема на урочната единица/страница: ТЕСТ  
 

ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА 

1. Прочетете текста, открийте глаголите в сегашно и минало свършено време и ги 

запишете в съответните колони в таблицата. 

Приказките баба не забравя, 

все разправя, разправя, разправя 

за оная дълга, дълга зима, 

дето толкоз много, много вълци има, 

и за Вълчо, що го лъга Лиса, 

та гората цялата се слиса! 

А децата слушат! Среднощ стана – 

сенките им стигнаха тавана. 

Приказките баба не забравя, 

все разправя, разправя, разправя 

за онова страшно, дето мина 

и на топка влезе през комина, 

сенките им вече са стопени. 

Само вънка тихо месец грее 

и на прага клоните люлее, 

само тихо шумолят липите 

и разказват приказки звездите... 

Дора Габе, „Бабините приказки“ 

 

Сегашно време Минало свършено време 

  

  

  

  



Сегашно време Минало свършено време 

  

  

  

  

  

 

2. Извадете глаголите от последното четиристишие на текста от задача 1 и запишете 

срещу тях основната им форма и спрежението. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Образувайте формите за бъдеще време на три глагола от текста по избор. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Посочете вярното твърдение. 

А) Науката, която изучава глагола, се нарича морфология. 

Б) Глаголите имат форми за лице, число, време и степен. 

В) Основните глаголни времена в българския език са пет. 

Г) Основната форма на глагола е 3 л. ед.ч., сегашно време. 

5. Къде всички глаголи са от I спрежение? 

А) плета, смея се, летя                           Б) пиша, желая, играя 

В) зная, говоря, мисля                            Г) мечтая, работя, пея 

6. Къде всички глаголи са от II спрежение? 

А) ходя, колебая се, мия                         Б) уча, разговарям, умея 

В) нося, ръководя, строя                         Г) бледнея, следя, творя 

7. Къде глаголите са написани правилно? 

А) намираме, четеме, живееме  

Б) строиме, обличаме, ходиме 

В) създаваме, вървиме, носиме 

Г) гледаме, вярваме, пътуваме 


