
VI клас 

Местоимения 

1. В кое изречение не е употребено местоимение: 

а. Написах домашното си и излязох да се поразходя. 

б. За себе си помисли малко, трябва да се справиш с проблема. 

в. Кога си получил наказанието? 

г. Купих си нова чанта за училище. 

 

2. В кое изречение е употребено притежателно местоимение: 

а. Казах му да внимава повече. 

б. Подариха ни много интересна картина. 

в. Наказаха те несправедливо, а ти си премълча. 

г. Класната ви ръководителка ви издирва цял ден. 

 

3. В кое изречение е допусната грешка при употреба на местоимение: 

а. Мойте учебници не са много запазени, има драскано по тях. 

б. Твоят клас ще ходи ли на екскурзия тази година? 

в. Тяхно ли е това дете? 

г. Кои са тези странни хора? 

 

4. В кое изречение е допусната грешка при употреба на местоимение: 

а. Знам кой сте търсили, но не съм го виждал скоро. 

б. Те гледаха филма, който им препоръчах, но не го харесаха. 

в. На кого даде тази важна информация, те питам втори път. 

г. На тебе говоря, не се прави на глух! 

 

5. В кое изречение местоимението свързва две прости изречения в сложно: 

а. Кой си и къде отиваш? 

б. Не знам как да ти се отплатя. 

в. Ние, вие и те имаме общи цели и ще ги постигнем. 

г. Питам ви какви са тези странни фигури. 

 

6. Кое местоимение ще поставите в изречението: „ Имам голямо желание да си 

създам…………………градина с рози, защото са любимите ми цветя.” : 

а. моя 

б. своя 

в. свой 

г. си 

 

7. Кое местоимение ще поставите в изречението: „ Как така даде пратката 

на………………..?”: 

а. някой 

б. на някой 

в. на някого 

г. някого 

 

8.Открийте възвратно личните местоимения!а) свой, тази, оная; 

б) себе, себе си, се; 



в) този, това, тия; 

г) тази, тия, себе си. 

9. В кой ред има само възвратно притежателни местоимения ? 

а) свой, своя, свое; 

б) кой, коя, кои; 

в) себе си, се, си; 

г) своя,кое, се. 

 

10. В кой ред има само показателни местоимения? 

а) този, свое, си; 

б) такъв, онази, това; 

в) тия, се, себе си; 

г) това, свое, мой. 

 

11. В кой ред има само въпросителни местоимения? 

а) кой, който, свои ; 

б) какъв, чиято, ония; 

в) каква, коя, чие; 

г) чий, какъвто, оная. 

 

12. Открийте относителните местоимения за лица и предмети ? 

а) който, която, което, които; 

б) какъвто, каквато, каквото, каквито; 

в) чийто, чиято, чието, чиито; 

г) който, какъвто, чий, какви. 

 

13. Изберете и подчертайте местоимението, което отговаря на смисъла на 

изречението! 

Със (своята, нейната, свойта) хубост девойката привлича младо и старо. 

 

14. Открийте местоименията и ги подчертайте! 

- Чий е този кон? 

- Мой е. 

- Защо да е твой? 

- Защото аз така казвам. 

 

15. Попълнете пропуснатите местоимения! 

Аз не зная на к………..……… е този учебник. 

Ч…………….. е този молив? 

К………. е авторът на разказа „Серафим?” 

Купих в…………………………списания.__ 

 


