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Съществително име- род и число 

Съществителните имена отговарят на въпроса- Какво е това? 

Прочети внимателно думите и определи кои от тях 

съществителните имена, като зададеш въпроса „Какво е това”.  

 

Подчертай само съществителните имена. 

 

 

 

 

цвете                      разтоварят                                     дърва       

 

 

 

 

готвя             буркан                                  ягоди  
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обува                    лъв                               скача  

В кои ред има всички думи са съществителни имена. Прочети ги 

внимателно, задай въпроса, с който определяме съществителните 

имена и огради верния отговор. 

 

 

 

А) магазин,                        кара,                                    гора 

 

 

 

 

 

Б) бонбони,                                кълве,                                танцуват 

 

 



 

 

 

В) шкаф,                                 пеперуди,                     книга 

Нека да си припомним какво знаем за съществителните имена! 

Съществителните имена (същ. име) отговарят на въпроса- Какво е 

това?. 

Число на 

съществителното име 

Род на съществителното име. 

Едиствено число- ед. ч. 

(един,една, едно) 

Множествено число- мн.ч. 

(много) 

мъжки род- м.р. той 

женски род- ж.р. тя 

среден род- ср.р. то 

 

Определи род и число на следните съществителни имена. 

Пример 1 : диван- същ. име (Какво е това? Отговаряме- това е 

диван), ед.ч. (Колко?- един диван), м.р. (той/ един- диван) 

огледала- същ. име (Какво е това? Отговаряме- огледала) мн.ч. 

(Колко? - много огледела), ср.р. (то- огледалото) 

кофа-__________________________________________________ 

пазар-________________________________________________ 

градове-________________________________________________ 



стълбове-________________________________________________ 

радио-_________________________________________________ 

тиган-___________________________________________________ 

телевизор-_______________________________________________ 
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Прочети внимателно текста. 

 

 

Мравката и гълъбът  

         Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена 

от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал 

от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. 

Мравката се качила на клончето и се спасила.  

 Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за 

гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го 

ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да 

улучи гълъба.              

 

 

 

Запиши кои са главните герои в текста? 
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Защо мравката отишла до водата? 

а) защото пътят й минавал край водата; 

б) защото била жадна; 

в) защото там я чакал гълъбът. 

 

Как гълъбът помогнал на мравката? 

а) подал й клонче; 

б) подал й крилцето си; 

в) не й помогнал. 

 

Как мравката се отблагодарила? 

а) ухапала ловеца; 

б) спасила гълъба от изстрела; 

в) предупредила гълъба за опасността. 

 

 

Коя е поуката в баснята? 

а) Пази се от ловеца; 

б) Доброто винаги се възнаграждава; 

в) Помагай само на онзи, който ти помага. 


