
РАБОТЕН ЛИСТ  

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

V КЛАС 

 

 
 Прочетете текста. Изпълнете задачите от 1. до 2. включително. 

         Титан…. Прометей откраднал от огън…. На боговете и го дарил на хората. С 

благодарния си жест той променил живот…. Им и го направил пълноценен. 

         Олимпийците решили да отмъстят на презрените „еднодневки“ заради дързостта 

им. Изпратили свой дар на Прометееви…. брат Епиметей – девойка с красотата на 

богиня. На мига тя го пленила със своя неземен чар. Нейното име било Пандора. Но 

нали елинските богове са известни със своите хитринки и коварства, незабелязано 

оставили на простосмъртните и една мистериозна кутия.  

         Прометей, известен с невероятната си пророческа дарба, предсказал големи беди 

за хората. Предупредил брат си, че кутията трябва да остане затворена. Но 

любопитната Пандора не се сдържала и тайничко повдигнала нейни…. капак. Тогава по 

цялата земя се разпръснали болестите и нещастията, които били неми и мълчаливо 

идвала при човек…. Само крехката Надежда останала на дъното на коварни…. 

механизъм, за да крепи човешки…. дух. 

         Своята неразумност Пандора вероятно е предала на внучката си Ева. С 

любопитството си първата библейска жена повторила грешката на далечната си 

предшественица. Вкусвайки от забранения плод, подобно на Пандора, тя отредила 

вечни мъки за хората.     

упр.1 Препишете текста и го редактирайте, като правилно поставите пълен или кратък 

член на мястото на многоточията. 

упр.2 Намерете всички местоимения и им направете морфологичен анализ. 

упр. 3 Препишете текста, като превърнете миналите свършени глаголни форми в 

минали несвършени.  

 

Татко наистина мрази хевиметъл, а точно това свири Родрик с групата си. Мисля, че на 

мама не й пука какво свири брат ми. За нея всичката музика е еднаква. Всъщност по – 

рано днес Родрик слушаше един от дисковете си в дневната, а мама влезе и започна да 

танцува.  

упр.4 Направете морфологичен анализ на глаголите: 

изскачам - 

говорех -  

пиеше -  

пееха -  

говори -  

пя -  

ще свиря –  



упр. 5 Добавете към образеца причастията видяла, горял, дарил, поставяли, като ги 

разпределите по вид и посочите глаголите, от които са образувани. 

ОБРАЗЕЦ: 

 

 минали свършени деятелни причастия: принасяли – принасяха  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 минали несвършени деятелни причастия: се наложело – се наложеше 

 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

упр. 6 Направете трансформиращ преразказ от неутрален разказвач на „Тримата братя 

и златната ябълка“, като СЕГАШНО ВРЕМЕ е основното, което трябва да използвате.  

  

  

  


