
Какво зная за глагола 
 

                           
   

Име___________________________ Дата ______ 

 
1. На кой ред са написани само глаголи?   

А) скачам, телефон, модерен 

Б) домашен, учен, смятам 

В) дежуриш, строим, събра 

  2. В кой ред глаголите се различават по изговор и правопис? 

  А) пише, чете, плете 

  Б) светиш, блестиш, учиш 

  В) стоят, растат, чета 

  3. На кой ред всички глаголи са с представка?  

А) изсвири, свири, засвири 

Б) кара, подкара, накара 

В) подписа, написа, записа 

 4. На кой ред всички думи са глаголи и са сродни на глагола казвам? 

 А) показвам, показалец, показалка 

 Б) разказвам, наказание, наказвам 

 В) предсказвам, доказвам, отказвам  

5. В кое изречение има синоним на глагола виждам ?  

 А)  Отидох в гората. 

 Б)  Чуваше се птича песен. 

 В)  Съзрях рунтава катеричка 

6. На кой ред има грешно написан глагол?  

А) Петя е поръчала тортата.  

Б) Децата разсъждаваха над текста.  



В) Учителят се потписа в дневника. 

7. Образувайте глаголи от съществителните имена.  

    

 лов- ……………..       зима- ……………...   боя - …………………  

 

 работа- ……………….       готвач - ………………... 

 

8. Напишете глаголи с противоположно значение на дадените. 

работя - ……………………..  отварям - …………………………….. 

залязва - …………………….  говоря - ……………………………… 

заспивам - …………………..  тичам - ………………………………. 

9. В кои  изречения глаголът е употребен в преносен смисъл? 

А) Учениците излетяха от стаята. 

Б) Орелът лети високо в небесата.  

В) Жътварска песен литна над небито.   

10. Променете числото на глаголите: 

 

говоря -………………………        спя- …………………………….. 

смятам - ……………………..        сънувам - ………………………. 

мечтая-……………………….       пътувам -………………………... 

 

11. Редактирайте съчинението на третокласник. 

Пролетна радос 

Пролетта е най хубъвият сезон. Всичко се сабужда за ноф живот. Зъдъхан 

и зачервен Ангел стигна до гурата. Очите му плъмтяха. Пристъпи 

боязливо пот дарветата. Влажният въздух расхлади лицету му. Прекуси 

една пулянка, цялата пусипана с красиви цветя и с дребни бели гъпки. 

Прегази едно поточе, което чудно чороликаше. Над бистрата бърза вода 

трепкъха бели пеперутки. Пукачи се на една скъла и пугледна наоколо. 

Дарветата се полюшваха леко, расклатени от пролетния вятар. Пролетта 

вече е дошла! 
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