
Работен лист по БЕЛ  

от ресурсен учител Иванка Канева 

на ученика Йордан Емилов Филипов, 5 кл., ОУ"Шандор Петьофи" 

 
 

ГЛАГОЛИТЕ- ЧИСЛО И ЛИЦE 

 

 
Глаголите (действия) отговарят на въпросите- Какво правя? Какво правят?. 

Число на глагола Лице на глагола 

Едиствено число- ед. ч. 

Когато действието се 

извършва от един човек. 

Множествено число- мн.ч. 

Когато действието се 

извършва от повече от един 

човек 

едиствено число          множествено число 

1 л. аз                            1 л. ние 

2 л. ти                            2 л. вие  

3 л. той, тя, то               3 л. те 

 
 

1.Определи число и лице на глаголите: 

Пример 1: метем-глагол (Какво правим? Отговаряме- метем), мн.ч. (От 

колко човека се извършва действието- повече от един) 1л. (Лице на глагол- 

множествено число. Ние метем)  

Пример 2: зареждат- глагол (Какво правят? Отговаряме- зареждат), мн.ч. 

(От колко човека се извършва действието- повече от един) 3л. (Лице на 

глагол- множествено число. Те зареждат) 

говоря-__________________________________________________ 

пазарува-________________________________________________ 



рисувате-________________________________________________ 

ядоса-___________________________________________________ 

мия-____________________________________________________ 

разказвате-_______________________________________________ 

 

 
2.Огради  верните отговори 

*Всички думи на реда са съществителни имена 

а/слънце, грее, сол,  

б/слънце, молив, тетрадка, бяла 

в/малини, ученик, дърво, къща 

 

*Всички думи на реда са глаголи 

а/рисува, пее, пише, играе 

б/плаче, скача, пее, вежлив 

в/тичам, пътувам, песен 

 

*Всички прилагателни имена са написани вярно 

а/малак, ръчен, срасив, дъждовен 

б/хубав, дълъг, щастлив, студен 

в/уморен, сив, игриф, малчалив 
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1.Разпредели думите по колонките. 

играя,красив,тичам,голямо,дете,червена,къща,молив,плувам 

 

съществително име :          прилагателно име :       глагол: 

 

 

2.Определете числото на глаголите: 

пея …………….           играем …………… 

скачат ……………       пиша ……………. 

 
3. Добави подходящ глагол в изреченията! 

 
Зайчето ....................... бързо. 

      Мечката ....................... мед. 

 

4.Определете числото на глаголите: 

пея …………….           играем …………… 

скачат ……………       пиша ……………. 

 

5.Подчертай думите, които означават действия! 

 

скачам,   закусвам,   топка, пиша,  дърво                

           весел,  зелена,  пея,  играя,  мечка,  готвя  

           люлея,  ще рисува,  голяма, бягахме 

 

 

6.Загради верният брой. 

Училищното звънче удари и малките деца влязоха в просторните класни 

стаи. 

 

Същ.нар. имена Прилагателни именаГлаголи 

3, 4, 2                       1, 4, 3                                                       2, 1, 3 

7.Определи! 

 

Същ.нар.имена Прилагателни имена Глаголи 



 

   

   

   

   

 

7. Образувай съществителни имена от думите 

 

 


