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Въпросителни изречения 

Изреченията, с които задаваме въпроси се наричат въпросителни. 

Те завършват с въпросителен знак „?”.  

Кой е сядал на столчето?               Кой е ял от чинийката  ми? 

    

Джуджетата изпозват въпросителни изречения. 

Думите, с които можем да съставим въпросително изречения са: 

Къде?, Кога?, Защо?, Колко?, Кой?, Какво?, Как?. 

Примери: Какво ще има за вечеря?; 

Къде отлетяха щъркелите?; 

Защо Йоана бърза? 
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Прочети изреченията и определи, кое от тях е въпросително 

изречение? 

А) Даниел излезе навън, за да играе. 

Б) Катеричката събира жълди. 

Б) С какво се храни заекът? 

 

Прочети внамателно текста и подчертай въпросителни изречения 

в него. 

Разпилянка 

       Силвана не може си намери химикала си. Търси го навсякъде, 

вученическата си раница, в несесера си. Огледа навсякъде, но 

немо да го намери. Къде ли е го е остави? Кога ли го е забравила? 

Задава си много въпроси.Заплака. Това беше един скъп спомен от 

баба ù. 

Подреди разбърканите думи, за да съставиш въпросително 

изречени. 

 

Пример: Гълбът, къде, кацна 

Къде кацна гълбът? 

 

Живее, камилата, къде 

 

 

навън, излезе, кога 

 



 

Състави сам въпросително изречение. 
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Прочетете текста и отговорете на въпросите към него. 

 

Добра сделка 

Малкият Петър видял огромен червен домат, който висял в 

градината на съседа му. 

– Ще ми дадеш ли този домат за едно левче? - попитал Петър. 

Не отговорил съседът, – този домат струва повече. 

Тогава момчето посочило един по-малък и зелен домат: 

– А ще ми дадеш ли този? 

– Да – рекъл стопанинът, – този може. 

– Добре, но ще ми го откъснеш другата седмица  казало 

момчето и си тръгнало доволно. 
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2. Какво видял Петър в двора на съседа си? Огради вярното и 

го оцвети 

 

 

 

 

 

 

А) огромен червен домат        Б) голяма чушка      В) голям морков 

 
 
 
 
 
Какво е момчето? 
А) работливо 

Б) хитро 

В) глупаво 

 

Гатанки 

Огради вярното и оцвети картинката. 

Над цветче се мярка тази сладкарка трудолюбива – там сладост за 

нас добива. 

Що е то?   

 

 

 



 

 

 

 а)гущер        б)гълъб            в)пчела 

 

Малко момченце в сиво палтенце из двора снове, трошици кълве. 

Що е то?      

 

 

 

 

 

а)заека                                      б)магарето                       в)врабчето 

 


