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РАБОТЕН ЛИСТ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

VI КЛАС 

Нелични глаголни форми 

(причастия) 

1. В кой ред НЯМА грешка? 

а) Плачещия мъж се засмя. 

б) Мария изяде плодовият кроасан. 

в) Момичето се записа в група на добрият учител. 

г) Реших да послушам неговия съвет. 

2. В кой ред изречението ИМА грешка? 

а) Изненадания човек се обърна към мен. 

б) Иван вдигна падналия химикал от земята. 

в) Не вярвах, че ще мина изпита. 

г) Аз и моя приятел разходихме кучето. 

3. В изречението „Ходейки, Мишо състави план за деня“ има: 

а) минало несвършено деятелно причастие 

б) минало страдателно причастие 

в) минало свършено деятелно причастие 

г) деепричастие 

4. Думите избран и правен са: 

а) минало свършено и минало несвършено деятелно причастие 

б) сегашно деятелно причастие и деепричастие 

в) две минали страдателни причастия 

г) прилагателно име и минало страдателно причастие 

5. В кой ред причастията са само сегашни деятелни? 

а) копирен, допирен, ходещ 

б) публикуващ, виждащ, пишещ 

в) имащ, можещ, изобретен 

г) долепен, отделен, откачен 

6. В „Леля Роси бе купила добре подбран суджук, който бе отгледан от 

специалисти. В супермаркета, слушайки продавачката, реши да повика учещия 

си син, за да избере подходяща торта“ има: 

а) 2 минали страдателни причастия, 1 деепричастие, 1 минало свършено 

деятелно причастие 

б) 2 минали свършени деятелни причастия, 1 деепричастие, 1 минало 

несвършено деятелно причастие 

в) 2 минали страдателни причастия; 1 деепричастие, 1 сегашно деятелно 

причастие 

г) 2 минали сегашни деятелни причастия, 1 деепричастие, 1 минало страдателно 

причастие 



7. В кое от изреченията частицата НЕ е написана НЕПРАВИЛНО? 

а) Някои хора правят невъзможното – възможно. 

б) Повиках недостъпния служител. 

в) Свещта незагасна, защото беше топло. 

г) Детето не падна на земята. 

8. В кой ред има само минали несвършени деятелни причастия? 

а) бягащ, ходел, пеещ 

б) бродел, мечтаел, пеел 

в) гледан, чудещ, викащ 

г) учил, отворил, сложил 

9. В кой ред има само минали свършени деятелни причастия? 

а) пил, правил, писал 

б) гледан, сложен, направен 

в) спящ, скачащ, лежащ 

г) пиел, правел, писал 

10.  Превърнете глаголите пея, играя, смятам, говоря в деепричастия. 
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