
18.05-22.05-Материали  по английски език за пети клас 

I . Present continuous tense- questions and short answers- Сегашно 

продължително време- въпроси и кратки отговори 

1. Обикновени въпроси- образуват се като разменим местата на 

подлога и на формата на спомагателния глагол “to be”. 

(+) They are listening to music. 

(?) Are they listening to music? 

 Yes, they are./ No, they aren’t. 

2. Специални въпроси- това са въпроси, които съдържат 

въпросителна дума или фраза. 

Частите на изречението при специалните въпроси винаги са 

подредени по един и същи начин. 

Структура: 

 1. въпросителна дума или фраза. 

 2. спомагателен глагол 

 3. подлог 

 4. главен глагол- във форма за сегашно причастие 

 5. останалите части на изречението 

Пример: (1)What (2)are (3)you (4)wearing (5)today? 

Направете упр. 7/ 169 стр. от учебника. 

Направете упр. 8/169 стр. от учебника. Изберете си седем фрази и 

образувайте обикновени въпроси с тях. Представете си, че питате най-

добрия си приятел. Запишете двата възможни отговора. 



3.Разлика между Сегашно просто и Сегашно продължително 

време 

На български език не се използват две отделни глаголни 

времена, за да говорим за действия, които се извършват в 

момента на говорене и действия, които се повтарят редовно в 

настоящето. Тези два вида действия на български се изразяват с 

едно и също глаголно време-сегашно. Показваме разликата 

като използваме различни наречия за време, които по казват 

кога се върши действието- „винаги, често, понякога“ са наречия, 

които показват, че действието се повтаря, докато „ в момента, 

сега“ са наречия, които показват, че действието се извършва в 

същия момент, в който говорим. 

На английски това разграничение между тези два вида сегашни 

действия се прави не само  чрез различни наречия за време, но 

и с две различни глаголни времена. За  действие, което се 

повтаря редовно се използва Сегашно просто време, а за 

действие, което се върши в момента на говорене се употребява 

Сегашно продължително време. 

Пример: Henry usually plays the violin.-Сегашно просто за редовно 

повтарящо се действие 

 Today he is playing the electric guitar.- Сегашно продължително за действие, 

което се върши в момента  

Направете упр. 9/ стр. 169 от учебника 

Дом. работа: стр. 177/ 3, 4 

     Стр. 178/5,6,7 

 

II. Упражнение върху Сегашно продължително време. Разлика между 

Сегашно продължително и Сегашно просто време. 


