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НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. НАРЕЧИЕ. ПРЕДЛОГ 

V КЛАС 

 

1. Неизменяеми части на речта – думи, които не променят граматичната си форма, 

т.е. не се изменят по род, число, време и т.н. 

2. Наречие – неизменяема част на речта, която означава признак на глаголно 

действие, на предмет или на друг признак  

 Пр.: Вчера отидох на баскетболен мач. 

в) с наречието се означават признаци на действието: 

 

ВРЕМЕ – КОГА? МЯСТО – КЪДЕ? НАЧИН – КАК? КОЛИЧЕСТВО И 

СТЕПЕН – КОЛКО? 

ДО КАКВА СТЕПЕН? 

сега, после, вчера, 

зиме, лете, рано, 

късно, току – що, 

утре, преди, сутрин, 

вечер и др. 

тук, там, горе, 

нагоре, долу, 

надолу, вдясно, 

наляво, вляво, 

направо, навън, 

отпред, отзад, 

напред и др. 

така, иначе, 

тичешком, бързо, 

лежешката, бавно, 

едва, накриво, 

назаем, някак, 

внезапно, 

неочаквано, 

непрекъснато, 

случайно и др. 

малко, много, 

трикратно, 

многократно, толкова, 

веднъж, дваж. няколко, 

повече и др. 

 

3. Правила при употреба на наречия: 

а) при степенуване на наречията по и най се пишат с малко тире – по-тихо , най-

тихо 

б) СЛЯТО се пишат наречия, образувани с помощта на предлози – напред, 

вляво, отгоре, направо 

в) наречия, образувани от прил. имена, които имат форми за м. р., ед. ч., 

завършващи на -нен, се пишат с двойно н – постоянно, странно  

 

4. Предлог –  неизменяема част на речта, която изразява отношение на дума към 

други дими в изречението – по улицата, на тавана, до мен, зад нея и т.н. 

 

 

ПРЕДЛОЗИ 

в, във, на, от, до, с, със, за, над, под, 

пред, зад, към, през, край, върху, 

срещу, между и др. 

     Пр.: Сложих вечерята на масата. 

             Много се разбирам със сестра си. 

             Сложи цветята във вазата!   



            ! Вчера ходих у Иван. 

            ! От другата седмица ще ходя на танци в града. 

 

Упр. 1 Извадете от текста маркираните с черно наречия и ги подредете по вид в 

таблицата. 

     Човекът бик измуча страшно. Олюля се, хвана се за гърдите и изведнъж започна да 

се разпада като шепа песъчинки, отнасяни малко по малко от вятъра – също както 

предишния път беше изчезнала госпожа Додс. 

     И накрая от него не остана и следа. 

     Току-що бях видял с очите си как майка ми изчезва. Успях някак да повдигна 

Гроувър и се запрепъвах под тежестта му надолу, към светлините на къщата.  

 

за време за място за начин за количество и 

степен 

    

 

Упр. 2 Извадете всички предлози от текста в упр.1. 
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